
Acte inconstitucional 
• El Consell del Poder Judicial se n'ha rentat les mans 
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La fonamentació de la vaga de jutges s'ha basat en una ficció jurídica: 

que la Constitució no preveu una prohibició expressa perquè siguin 

titulars d'aquest dret fonamental. El Consell General del Poder Judicial no 

ha aclarit la qüestió, al declarar només que el dret de vaga estava 

mancat de cobertura legal. Se n'ha rentat les mans. Però aquesta vaga 

no és que sigui il·legal, és que és inconstitucional, per unes quantes 

raons. 

 

Primera. L'article 127.1 de la Constitució estableix que els jutges i els 

magistrats en actiu no podran pertànyer a sindicats. Integrar-se en un 

sindicat forma part del contingut essencial del dret fonamental a la 

llibertat sindical, i una de les manifestacions lligades a l'activitat sindical 

és el dret de vaga. Després, si no es disposa del primer dret no es pot 

exercir el segon. La llibertat sindical i el dret de vaga constitueixen dos 

drets fonamentals vinculats per una relació de causalitat. 

 

Segona. Els drets fonamentals són d'eficàcia directa davant dels 

tribunals, sense que per això sigui necessària una llei. L'article 28.2 de la 

Constitució, que reconeix el dret de vaga als treballadors per a la defensa 

dels seus interessos és de directa aplicació i no requereix una llei per fer-

lo efectiu. 

 



PERÒ ELS jutges i magistrats no s'hi poden acollir, perquè no tenen, per 

prescripció constitucional, la premissa prèvia: ser titulars de la llibertat 

sindical. 

 

Tercera. Si la Constitució reconeix com a titulars del dret fonamental a la 

llibertat sindical i, com a conseqüència, del dret de vaga els treballadors, 

ja siguin els que estan subjectes a una relació juridicolaboral com aquells 

que ho siguin d'una relació juridicoadministrativa, n'està excloent aquells 

altres que presten servei en qualsevol dels tres poders de l'Estat, com a 

càrrecs representatius en el legislatiu, com a càrrecs governamentals en 

l'executiu o com a titulars actius del poder de jurisdicció, en el judicial. 

 

Quarta. El dret de vaga és un instrument legítim de pressió en les 

relacions de treball. Però està mancat de sentit constitucional quan 

aquesta relació no existeix, que és el que passa quan qui pretén exercir-

lo és titular d'un poder de l'Estat per delegació, basada en el principi de 

sobirania popular. La pretesa vaga és, en aquest cas, una espècie de 

lockout (tancament patronal) institucional, inadmissible en un Estat de 

dret. 

 


