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RADICALITAT DEMOCRÀTICA. 

 

1. PUNT 3 PUNT DEL MANIFEST:  

Democràcia participativa, reforma electoral, control dels càrrecs electes, eliminació dels 
privilegis dels polítics i lluita decidida contra la corrupció.  
 
2. TEMÀTICA I VERSIÓ DEL DOCUMENT:  
 
Radicalitat democràtica. TEXT DE DEBAT NÚMERO 05 (v 1.0)  
 

• Separació de poders real per prevenir la corrupció i l’abus de poder. 
• Tots els vots han de ser útils: Implantació de sist emes de vot únic transferible. 
• Representació política sitmesa a la voluntat dels r epresentats. 

  
 
3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL  
 
3.1 La corrupció, el rapte de la Democràcia i la [m anca] de separació de poders 
 
És un fet contrastat quan no un escàndol que l'actual sistema representatiu s'ha convertit 
en un entorn en el qual floreix fàcilment la corrupció mentre els representants s'encastellen 
en els seus càrrecs més atents als dictats dels poders econòmics que de les preferències 
dels representats. Què fa que passi això? 
 
L'actual sistema polític a Espanya (i que a Catalunya es reprodueix) està orientat al que 
dirien “la governabilitat”, i això s'aconsegueix introduint barreres d'entrada importants en 
l'accés als càrrecs polítics i representatius: el sistema electoral dificulta (com veurem més 
endavant) l'entrada de noves opcions polítiques i sobre tot el control simultani del poder 
legislatiu, de l'executiu i del judicial per part de les poques opcions polítiques dominants 
conspira per presentar com estèrils i testimonials les alternatives que puguin aparèixer des 
dels marges del sistema. 
 
Però la concentració efectiva dels tres poders clàssics no és només útil per assegurar el 
monopoli de la representació, també és una maquinària formidable per determinar la 
redistribució dels recursos econòmics i socials i determinar la reproducció de l'ordre 
econòmic i social. De fet aquestes últimes “virtuts” són les que animen aquesta 
concentració de poders.  
 
És fàcil veure el mecanisme de la concentració: els processos electorals formen cambres 
representatives fèrriament estructurades en grups (partits o coalicions) que de forma 
disciplinada investeixen al cap del poder executiu i aquest al seu torn a la resta del govern 
que correspongui. A partir d'aquest moment és el poder executiu el que agafa les regnes 
del mateix poder legislatiu, subordinant-lo de manera immisericorde (especialment si 
existeix el que es diu “una majoria estable”, que és el més habitual i el que sempre 
s'espera). El govern determina l'agenda de treball del legislatiu, les seves prioritats, el 
sentit de les lleis... en resum el quan, el perquè i què fa.  
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I el poder judicial? També el controla l'executiu de diverses maneres, primer de tot és 
l'executiu el que determina i administra el pressupost i els recursos de personal que 
necessita el poder judicial per funcionar. Després nomena els membres de l'òrgan de 
govern de la Magistratura (el Consell General del Poder Judicial), els jutges del Tribunal 
Suprem i del Tribunal Constitucional i per últim nomena i promou els fiscals. Els jutges? En 
teoria són independents, però si l'executiu posa la seva mirada desaprovatòria a sobre d'un 
jutge tard o d'hora caurà (que li demanin a Garzón). I a més no és difícil per a l'executiu 
ofegar un jutge enterrant-lo en proves, recursos judicials i negant-li simultàniament 
qualsevol tipus d'ajuda logística. No és casual que els processos judicials contra els partits 
de govern i el seu entorn s'eternitzin o acabin en no-res per temes de prescripció dels 
delictes. I per si fos poc, està la potestat d'indultar als condemnats en ferm. 
 
Quines conseqüències té aquesta concentració de poders sobre la qual ja ens prevenien 
els precursors del liberalisme dels segles XVII i XVIII?  
 
Doncs òbviament el nepotisme i la corrupció. I no només afecta el nivell estatal de govern, 
també a l'autonòmic i per desgràcia també al local. 
 
3.2 L'únic vot útil és el vot lliure. El biaix del sistema electoral. 
 
El règim electoral de la segona restauració borbònica (el període actual, que neix el 1975 
amb la coronació de Juan Carlos I, el campechano) no pretenia òbviament afavorir la millor 
ni més justa representació de la voluntat popular sinó la “governabilitat” a través d'unes 
regles d'assignació d'escons que penalitzessin durament les candidatures minoritàries. Ho 
deia de forma clara la Ley 1/1977 para la Reforma Política, quan a la seva disposició 
transitòria primera deia que al sistema electoral s'havien d'aplicar “dispositius correctors 
per evitar fragmentacions inconvenients” de la representació política. I quins dispositius 
són aquests? Doncs les llistes tancades, les circumscripcions provincials, l'atribució 
limitadament proporcional de nombre de representants per províncies... El resultat és que 
per exemple, a les eleccions al Congrés, encara que un diputat és un 1/350=0,29% del 
total dels representants, a les eleccions generals del 2011 cap candidatura va aconseguir 
un sol representant sense obtenir un mínim del 6% dels vots en la seva circumscripció, tot i 
que el més usual va ser que fos necessari superar el 36% dels vots per entrar en el  
repartiment de representants. Per als ciutadans de 34 de les 52 circumscripcions electorals 
les eleccions del 2011 van consistir a triar entre PP i PSOE encara que cap de les dues 
opcions li fes gaire el pes. 
 
En aquestes condicions el que veiem és que més de 3 milions dels vots dipositats a les 
urnes en aquelles eleccions (més del 12%) no van servir per triar cap representant, i  
caldria saber quants de la resta o dels que es van abstenir (9,7 milions més) haurien volgut 
veure com treia representació alguna opció alternativa a les que finalment van sortir. 
 
És evident que aquest sistema electoral no contribueix a la pluralitat i la renovació 
polítiques, i no contribueix perquè està dissenyat per consolidar i mantenir els partits 
dominants en la seva posició. 
 
3.3 Representants irremovibles? 
 
Potser no seria tan greu haver d'afrontar un sistema electoral com el que tenim, que limita 
molt les possibilitats de fer una autèntica lliure elecció entre opcions polítiques realment 
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diverses si existís alguna manera de remoure del seu lloc a qualsevol càrrec electe per 
raons polítiques legítimes: per mentir, per incomplir promeses electorals, per faltar 
manifestament a l'acompliment de les seves obligacions,... 
 
El cas és exactament el contrari i així llegim al reglament del Congrés dels Diputats: 
 
“El Diputado perderá su condición de tal por las si guientes causas: 
 

1. Por decisión judicial firme que anule la elección o la proclamación del Diputado. 
 
2. Por fallecimiento o incapacitación del Diputado, declarada ésta por decisión judicial 

firme. 
 

3. Por extinción del mandato, al expirar su plazo o disolverse la Cámara, sin perjuicio 
de la prórroga en sus funciones de los miembros, titulares y suplentes, de la 
Diputación Permanente, hasta la constitución de la nueva Cámara. 

 
4. Por renuncia del Diputado, ante la Mesa del Congreso” 

 
 

Existeix a més la pena d'inhabilitació per a l'exercici de qualsevol càrrec, prevista en casos 
de condemna penal (article 41 del codi penal), però és evident que en el termini del 
mandat de 4 anys dels càrrecs electes, els diputats poden fer i desfer el que els hi plagui 
sense haver de patir perquè ningú els faci lliurar la seva acta de diputat. Aquesta situació 
mostra un viu contrast en comparació amb els “inamovibles funcionaris”, que poden ser 
remoguts dels seus càrrecs per incapacitat manifesta o manca de rendiment (veure per 
exemple l'article 75 del Decret Legislatiu 1/1997 de la Generalitat de Catalunya). 
 
És plenament acceptable que els representants polítics han de poder fer la seva feina 
sense haver de patir atacs incessants i gratuïts a la seva legitimitat, però la virtual 
immunitat actual sembla excessiva. 
 

 
4. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EL TEMA  
 
4.1 Textos clàssics sobre la separació de poders: 
 

• Montesquieu (1748. Edició en català de 1998) De l'Esperit de les Lleis, I i II. 
Edicions 62 Península. [Veure especialment el Llibre onzè, capítol VI. De la 
Constitució d'Anglaterra -primer volum de l'edició catalana-] 

 
• Locke, John (1690. Edició en castellà de 2003) Segundo Ensayo sobre el Gobierno 

Civil. Losada. [De la separació de poders es parla al capítol XII, especialment al 
paràgraf §143] 

 
4.2 Sobre els sistemes de Vot Únic Transferible: 
 

• A la Wikipèdia (en castellà): 
http://es.wikipedia.org/wiki/Voto_%C3%BAnico_transferible 
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• Article del Paco Jiménez Orantes sobre l'aplicació del Vot Únic Transferible a un 
sistema de llistes tancades (en castellà): 

 
• Los males del sistema electoral español y su superación: voto único transferible a 

listas cerradas en cricumscripción única. (20/12/2011) 
http://elprincipio.over-blog.es/article-los-males-del-sistema-electoralespa-ol-y-su-
superacion-voto-unico-transferible-a-listas-cerradas-e-93531756.html  
 

• Sobre com aplicar el principi del Vot Únic Transferible en una elecció de llistes 
tancades, llegir aquest altre article del Paco Jiménez Orantes (en castellà): 
Voto único transferible a listas cerradas. (20/12/2011) 
http://webs.ono.com/pjimenezo/web/VUT_LC.html 

 
 
 

5. PROPOSTES D'ACCIÓ  
 
5.1 Separació de poders 
 
5.1.1 Incompatibilitat entre poders 
 
Declarar incompatible l'exercici simultani de càrrecs i responsabilitats en més d'un dels 
poders públics: legislatiu, executiu i judicial. 
 
5.1.2 Elecció del cap del poder executiu 
 
Molt especialment cal vigilar la incompatibilitat entre càrrecs al legislatiu i a l'executiu. El 
cap del poder executiu ha de ser triat pels dos terços dels representants del poder 
legislatiu d'entre el personal de l'Administració Pública, a la qual ha d'haver accedit en el 
seu moment en virtut dels principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. 
 
5.1.3 Preservació del valor de servei públic dels f uncionaris 
 
S'exigirà a tots els funcionaris que ocupin un lloc de responsabilitat un mínim de dos anys 
de treball previ en l'Administració i en cas de renúncia o cessament dos anys més sense 
poder exercir cap feina remunerada al propi país (evitar les “portes giratòries”). 
 
5.1.4 La representació de l'Estat (el cap d'Estat) 
 
La representació de l'Estat correspondrà al president de la cambra de representants o 
Parlament. Aquesta representació no comportarà cap competència de caràcter executiu, 
només la moderació del funcionament dels diferents poders. 
 
5.1.5 El Síndic de Greuges 
 
També la cambra de representants o Parlament triarà un Síndic de Greuges encarregat de 
controlar el funcionament de l'executiu i del judicial. 
 
5.1.6 Els nomenaments en l'àmbit del poder judicial  
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El poder judicial s'organitzarà seguint criteris de mèrit objectius, atenent al nombre, qualitat 
i dificultat de les sentències que finalment han esdevinguts fermes. Les fiscalies formaran 
part del poder judicial i administraran els seus propis recursos. 
 
5.2 Reforma profunda del sistema electoral 
  
5.2.1 Tots els vots són útils. Implantació arreu de l sistema de vot útil transferible. 
 
Ja sigui en votacions a candidats individuals, o en votacions a llistes de candidatura, el 
sistema de recompte ha de ser el de Vot Únic Transferible, per garantir que cada votant és 
determinant sempre en el resultat de l'elecció. 
 
5.2.2 Circumscripcions més representatives 
 
Defugint de les circumscripcions unipersonals, que provoquen la desaparició de la 
representació de les minories, i de les circumscripcions massa grans, que allunyen 
irremeiablement als representants dels seus electors, s'hauria de determinar en cada àmbit 
d'elecció (municipal, regional o nacional) circumscripcions que representin no menys dels 
electors necessaris per determinar l'elecció del 10% dels representants i no més del 15%. 
 
5.2.3 Llistes de candidatura amb eleccions primàrie s 
 
Caldrà que totes les candidatures disposin d'un nombre mínim d'avaladors (posem que la 
desena part dels electors que estarien darrere d'un únic representant). Prèvia a la 
proclamació de candidatures, les persones concretes que aspirin a formar part de la 
candidatura s'hauran de presentar a unes eleccions primàries en les quals participarien els 
seus avaladors com electors. D'aquesta manera es garanteix el compromís col·lectiu amb 
un programa (tret característic d'una llista tancada) i al mateix temps la confiança peonal 
envers cada candidat (tret característic d'una llista oberta). 
 
5.3 Possibilitat de remoció de càrrecs públics 
 
5.3.1 Introducció de supòsits no penals de remoció de càrrecs públics 
 
A banda dels supòsits d'inhabilitació per infraccions de caràcter penal, s'han d'introduir 
altres que tinguin a veure amb fer honor a la confiança assumida en arribar al càrrec 
(legislatiu, executiu o judicial). Ens referim a mentir, incomplir promeses, mostrar-se 
incapaç o resultar ineficient. Sempre en l'exercici del càrrec o responsabilitat. 
 
5.3.2 Promoció popular del procés de remoció 
 
S'establiran processos o mecanismes de recollida de signatures per a promoure els 
processos de remoció. 
 
5.3.3 Examen de la remoció a través d'un tribunal p opular 
 
Un tribunal popular ampli (no menys d'una vintena de membres) triat per sorteig ha de 
dictaminar si hi ha prou raons per fer efectiva la remoció. 
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5.4 Aplicar el principi de propaganda pels fets 
 
Qualsevol partit o candidatura que assumeixi en tot o en part aquests principis hauria 
d'aplicar-los sempre que tingués oportunitat, per començar en el seu règim de 
funcionament intern i en acabar allà on sigui que tingui capacitat de decisió, amb normes 
de suport dictades a l'efecte o per sotmetiment voluntari dels representants. 
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