PROPOSTA DE QÜESTIONARI DE SISTEMA ELECTORAL QUE T’AGRADARIA PER AL TEU PAÍS

Introducció:
Els Sistemes Electorals no son mai neutres. Al igual que una Constitució, defenen uns principis,
uns valors, unes creences, uns objectius i uns desitjos que, tot i que en teoria son els del
conjunt de la societat, en realitat solen estar decantats, en major o menor mesura, envers
afavorir unes determinades minories, classes o elits que solen ser dominants. Dit d’una altra
manera, el resultat de la Constitució i del Sistema Electoral seran diferents i afavoriran a
sectors diferents de la societat en funció de l’articulat que proposin els ponents i redactors de
la Comissió Constituent, encarregada de fer la proposta articulada de la Constitució.
En la mesura que aquest articulat respongui al sentiment majoritari de la ciutadania, s’obtindrà
més o menys legitimitat constitucional. Com que la Comissió Constituent és normalment, però
no sempre, elegida pel Parlament Constituent, serà de vital importància com s’escullen els
redactors de l’articulat i en quina proporció, aquests/es, reflecteixen el sentiment i anhels
majoritaris de la població.
Hi ha un debat entre els acadèmics i experts sobre si els trets més importants d’un sistema
electoral ha d’anar a la Constitució o no. El cert però, amb independència de si va a la
constitució o no, és que en les democràcies occidentals, el sistema electoral configura la
composició de l’arc parlamentari (i del Senat). El Parlament sol elegir al Govern i entre el
Parlament, Senat i Govern solen configurar (no sempre afortunadament) l’ordenament i
cúpula del sistema Judicial. Sembla doncs evident, en la majoria de països del nostre entorn,
que el sistema Electoral és de vital importància en la configuració de la governança d’un país
per quan els seus resultats son decisius a l’hora de configurar els perfils dels tres poders:
Legislatiu, Executiu i Judicial i, amb ells, les interpretacions que aquets tres poders faran de la
constitució i de les lleis.
A continuació es sotmeten a valoració de la ciutadania aquells trets més importants del
sistema electoral per a que aquesta pugui indicar les seves preferències que permetin obtenir
un sistema el més ajustat possible als desitjos majoritaris de la societat en la que vivim.
Estructurarem el sistema electoral en diferents eixos en el que la ciutadania ha d’expressar les
seves preferències:

1.- Estructura del sistema
•
•
•
•

El nombre i funció de les Cambres. Representació Territorial vs Ciutadania.
La grandària de les cambres. Nombre d’escons del Parlament/Senat.
Nombre i grandària de Circumscripcions
Prorrateig: Nombre d’escons per circumscripció.

2.- Sistema de votació
•
•

Format de les llistes: Obertes, tancades i bloquejades, tancades i desbloquejades.
Estructura del vot – formes i tipus d’emissió del vot.

3.- Sistema de recompte i assignació. Fórmula electoral.
4.- Sistema de finançament de partits i campanyes electorals
5.- Altres conceptes i condicionants del sistema.
6.- Control del sistema electoral – Sindicatura o Junta electoral.

1.- Estructura del sistema
1.1.- Respecte la decisió de si hi ha d’haver una sola cambra de representants o dues.
Considera que en el sistema de representació s’ha de tenir en compte la opinió del territori i
no solament la opinió del conjunt de la ciutadania? Marqueu amb una creu la opció triada.
SI

NO

Si ha considerat que el territori també compta. Com li agradaria que aquest estigués
representat. Marqui amb una creu una de les dues opcions descrites a continuació:
En dues Càmeres Parlamentàries: Un Parlament en representació del conjunt de la
ciutadania i un Senat en representació del territori.

En una sola càmera en la que la meitat dels escons fossin elegits en circumscripció
única en representació del conjunt de la ciutadania i l’altre meitat en representació del
territori i circumscripcions petites (comarques, per exemple).

1.2.- Respecte de la grandària de les càmeres.
Normalment la representació parlamentaria se situa entre 25.000 i 200.000 vots per càrrec
electe. A més vots necessaris s’obté una menor representativitat de la societat. Però si aquest
nombre es redueix molt per tal de tenir una bona representativitat augmenten el nombre de
representants, augmenten els costos i es retarden els processos de presa de decisions. Al
parlament de Catalunya actualment hi ha 135 diputats.
A quants electors ha de representar un diputat a Catalunya?. Indiqui una o dues opcions
consecutives:
1 diputat per cada 25.000 habitants (equival a un parlament amb 300 diputats)
1 diputat per cada 40.000 habitants (equival a un parlament amb 187 diputats)
1 diputat per cada 50.000 habitants (equival a un parlament amb 150 diputats)
1 diputat per cada 75.000 habitants (equival a un parlament amb 100 diputats)
1 diputat per cada 100.000 habitants (equival a un parlament amb 75 diputats)
1 diputat per cada 150.000 habitants (equival a un parlament amb 50 diputats)
1 diputat per cada 200.000 habitants (equival a un parlament amb 37 diputats)

1.3.- Respecte del nombre de circumscripcions.
La circumscripció única garanteix la igualtat del valor del vot de tots els ciutadana. Per contra
els representats electes dels nuclis de població importants podran imposar a la resta de
representants les seves voluntats.
Contràriament un nombre de circumscripcions elevat, assegura la representativitat de les
persones dels diferents territoris però fa desiguals el vots. Amb un alt nombre de
circumscripcions els vots de les circumscripcions petites (amb poc cens) tenen més valor que
els de les circumscripcions grans.
Addicionalment una circumscripció única afavoreix la pluralitat de formacions polítiques al
parlament i els governs i acords de consens, mentre que un alt nombre de circumscripcions
redueix la pluralitat parlamentaria i afavoreix els governs de concentració, amb tendència al
bipartidisme.
Triï el nombre de circumscripcions que li agradaria per a Catalunya:
Única .............................................................
Poques (províncies i/o vegueries) .................
Moltes (comarques) ......................................

2.- Sistema de votació
2.1.- Format de les llistes: Les llistes poden ser obertes, tancades i bloquejades o tancades i
desbloquejades. Esculli aquelles opcions que més li plaguin. Primer veiem les característiques
de cada model:
Llistes tancades i bloquejades: Son les que coneixem. Els partits configuren una llista que és la
que es pot votar. No es vota a la persona, es vota a la llista o al partit. Surten elegits per ordre
de la llista en funció dels vots que ha obtingut aquell partit o coalició. Les persones que figuren
al final de les llistes no tenen gaires possibilitats de sortir elegits. Els electors no poden elegir
les persones que més els hi agradin.
Llistes obertes: Aquesta modalitat permet votar a determinades persones de qualsevol llista.
No es vota a la llista ni a un partit sinó a la persona. Però el conjunt de vots que obté una llista,
a través dels vots obtinguts per totes les persones que la configuren, també determina el
nombre d’escons que obtindrà aquell partit o coalició. En circumscripcions grans sol haver-hi
desconeixement per part dels electors sobre els candidats que no son presents als mitjans de
comunicació i podria allunyar els ciutadans amb menys nivell educatiu de les urnes. També
permeten la cursa electoral a persones a títol individual sense que tinguin que estar adscrites a
cap partit.
Llistes tancades i desbloquejades: Les configuren els partits. El votant pot canviar l’ordre de
preferència de la llista que vol votar. Solament es pot votar una llista, però es pot alterar
l’ordre de la llista per tal de posar en odre els candidats segons les preferències de l’elector.

D’acord amb les seves preferències com voldria que fossin les llistes electorals:
•
•
•

Tancades i bloquejades
Obertes
Tancades i desbloquejades

2.2.- Estructura del vot – forma d’emissió: Triï el model de vot que més s’adeqüi a les seves
preferències. Pot votar tants models com vulgui.
•

Categòric: Sols es pot votar una llista o partit

•

Ordinal: Es pot votar a diferents llistes o a diferents partits.

•

Únic: : L’elector emet un sol vot a un sol partit.

•

Limitat: L’elector pot emetre fins a tants vots com escons hi han.

•

Alternatiu: Es vota una sola vegada però es mostra la segona opció
per si la primera no es elegida aquella llista o aquella persona.

•

Acumulatiu: múltiple en que es pot votar varies vegades al
mateix candidat.

•

Preferencial: Múltiple i establint l’ordre de preferència.

•

Combinat: Associat a llistes obertes. Es un vot múltiple on el candidat
pot votar candidats de diferents partits.

•

Doble: L’elector disposa de dos vots, un per elegir partit i l’altre
per elegir candidat que pot ser del mateix partit o no (Alemanya).
Aquesta opció, configura un Parlament on aproximadament
el 50% correspon als partits i l’altre 50% als candidats.

3.- Sistema de recompte i assignació. Fórmula electoral.
Elegeixi un sistema entre els tres que s’indiquen a continuació: Majoritari, proporcional i resta
més gran.
3.1.- Fórmules Majoritàries: Majoria relativa. Una sola volta, el guanyador s’ho
emporta tot. És la menys proporcional. Afavoreix majories absolutes. Es pot fer a dues
o més voltes.
3.2.- Fórmules Proporcionals:
Si ha elegit aquesta modalitat triï entre les dues alternatives següents:
Vot únic transferible: Per a candidatures unipersonals i plurinominals (llistes).
Regla de Doop. Aprofita vots dels no escollits o sobrants.
Resta més gran: Es calcula la quota (p.e. C=V/E), s’assignen els quocients i
després les restes. Si ha triat aquesta modalitat, indiqui quin tipis de fórmula li
agradaria pel sistema electoral:
• Hare: C=V/E, és la més proporcional.

•
•
•

Droop: C=(V/(E+1))+1
Hagenbach: C=V/(E+1)
Imperiali: C=V/(E+2)

3.3.- Mitja més elevada (o mitjana major): Es divideix per una serie de dividors i
l’escò es va assignant al quoficient més alt. SI ha triat aquesta modealitat, indiqui el
tipus que més li plau per al sistema electoral:
• D’Hont: 1-2-3-4-....
• Saint-Lagüe: 1-3-5-7-...
• S. Lagüe modificat: 1,4-3-5-7...
• Danesa: 1-4-7-10-13...
3.4.- Topall electoral: Percentatge de vots mínims obtinguts per una llista o candidat
per a que sigui present en el repartiment d’escons. Un percentatge alt redueix l’arc
parlamentari i afavoreix la formació de majories. Un percentatge baix amplia la
diversitat de forces polítiques presents al Parlament , disminueix la formació de
majories parlamentaries i afavoreix els pactes i consensos.
Qüestions:
Creu que hi ha d’haver topall electoral en el sistema electoral

SI

NO

Si ha votat que SI. Quin percentatge creu que fora el més indicat
1%

2%

3%

5%

10%

4.-Sistema de finançament de partits i campanyes electorals:
4.1.- Fonts de finançament: Socis i simpatitzants. Públiques. Privades. Quanties.
Els partits, coalicions i llistes electorals es finançaran a través dels següents sistemes. Triar tots
els que cregui que han de formar part del sistema electoral. No seleccioni aquells que
expressament NO vulgui que formin part del finançament dels partits:
•
•
•
•
•

A través del socis i simpatitzants ( persones físiques) .......................................................
A través de donacions de persones físiques que no siguin socis ni simpatitzants ............
A través de donacions d’empreses i entitats civils i/o socials (persones jurídiques) ........
A través de les institucions (Govern, Parlament, Vegueries, Consells Comarcals,
Ajuntaments. .....................................................................................................................
A través de les entitats financeres ....................................................................................

Quina és la quantia màxima que una persona o entitat pot donar a un partit
•

Persones físiques: Marqui amb una creu la quantitat que consideri més indicada:
<1.000€
1.000€
5.000€
10.000€
25.000€
>25.000€
Indicar quantitat

Indicar quantitat

•

Persones jurídiques: Marqui amb una creu la quantitat que consideri més indicada:
<10.000€ 10.000€ 25.000€ 100.000€ 500.000€ 1.000.000€ >1.000.000€
Indicar quantitat

•

Indicar quantitat

Institucions: Indiqui un dels dos models descrits a continuació:
Una quantitat fixa i igual per a totes les formacions polítiques. En el cas de
voler una quantitat fixa, indiqui marcant amb una creu quina ha de ser aquesta
quantitat. SI creu que les institucions no han de finançar de cap manera als
partits polítics, no marqui aquesta opció.
>25.000€
25.000€
50.000€
100.000€
200.000€
>200.000€
Indicar quantitat

Una quantitat fixa per càrrec electe. Aquelles formacions amb més càrrecs
electes obtindran més quantitat de diners.
Si considera aquesta opció indiqui si el nombre de càrrecs electe ha de
comptabilitzar-se a partir de les darrers eleccions (i per tant ja es poden lliurar
aquests diners abans de les eleccions, o per contra s’han de comptar com a
resultat de les eleccions en curs (en aquests cas els diners els rebran les
formacions polítiques amb posterioritat a la campanya electoral). En cas de no
voler considerar aquesta opció, no empleni les caselles.
✓ En les eleccions anteriors ...........................................
✓ Com a resultat futur de les eleccions en curs ............

4.2.- Endeutament: Els partits es poden d’endeutar? Fins quin punt?
•

Considera que els partits polítics s’han de poder endeutar:

•

Si ha considerat que SI que es poden endeutar. Fins quin punt es poden endeutar?
De manera il·limitada, en funció de la seva capacitat d’endeutament i
credibilitat en front de les entitats financeres.

SI

NO

De manera limitada a un percentatge dels seu patrimoni declarat en el darrer
exercici comptable. Indiqui el percentatge d’endeutament:
<10% 10%

20%

30%

50%

>50%
Indicar quantitat

•

Despeses electorals: Ha d’haver limitació de despeses electorals?. Igual per a tots els
partits i coalicions?
Considera que les despeses dels partits i coalicions en les campanyes electorals han de
ser limitades?
SI
NO

Si ha considerat que SI. Quines limitacions considera que hi hauria d’haver?. Pot triar
diverses opcions de les presentades a continuació:
Les despeses electorals han de quedar limitades a una quantitat fixe, amb
independència de les possibilitats financeres dels partits i/o coalicions.
Aquestes despeses no poden ser superiors a:
En les eleccions al Parlament. Elegeixi la quantitat que consideri més
adequada:
<100.000€
100.000€
200.000€
500.000€
>500.000€
Indicar quantitat

Indicar quantitat

En les eleccions a Ajuntaments. Elegeixi la quantitat que consideri més
adequada:
<10.000€

10.000€

25.000€

Indicar quantitat

•

50.000€

>50.000€
Indicar quantitat

Publicitat i actes electorals: Espais gratuïts a mitjans. Públics i/o privats. Tots iguals?
Proporcional als resultats legislatura anterior?
Normalment els mitjans de comunicació deixen, per llei, uns espais de temps
determinats per a que les formacions polítiques facin els seus anuncis i falques
publicitàries. Considera que la obligatorietat de que els mitjans de comunicació deixin
espais gratuïts a les formacions polítiques durant la campanya electoral hauria de ser:
D’obligació per a TOTS els mitjans de comunicació, siguin grans o petits, amb
independència de la seva audiència o tirada. En el ben entès que cada mitjà
tindrà la obligació de deixar espais solament per a les formacions que
concorrin en l’àmbit territorial o circumscripció de difusió de cada mitjà. Es a
dir, un mitjà de difusió comarcal solament tindrà la obligació de deixar espais
per a les formacions que es presentin en representació dels habitants de la
comarca, mentre que un de difusió nacional ho farà per a totes les formacions
polítiques que concorrin a les eleccions.
SI

NO

Si ha contestat afirmativament, considera que els espais dels mitjans han de ser iguals
per a totes les formacions que es presenten a les eleccions, amb independència de si
tenen representació parlamentària o no. És a dir, tots els partits o llistes han de tenir
els mateixos temps i espais en els mitjans?
SI

NO

Si ha triat NO en la pregunta anterior, Quins haurien de ser les prioritats, al seu
entendre, per adjudicar els espais dels mitjans. Triï una de les tres opcions indicades:
Solament als partits amb millor resultat en les darreres enquestes prèvies de la
campanya electoral. Indiqui el nombre de formacions amb dret a disposar
d’espais electorals al mitjans, amb independència del nombre de càrrecs
electes obtinguts en les darreres eleccions:
<5

5

10

15

20

>20

El mitjans NO han de tenir la obligació de deixar espais electorals. Son les
formacions polítiques les que han d’escollir les seves estratègies de
comunicació dins dels condicionals i limitacions de pressupost definits en el
sistema electoral.
5.- Altres conceptes i condicionants del sistema electoral:
5.1.- Criteris d’elegibilitat: Son les característiques i condicionants que s’han de
requerir per a que els candidats/candidates puguin concórrer a la cursa electoral. Son
diversos els aspectes a decidir sobre les característiques personals dels candidats:
Estudis i coneixements:Els candidats/candidates han de reunir alguna característica o
coneixements especials per poder exercir de càrrec electe, a part d’estar correctament
censat, ser major de edat, no estar privat de les seves llibertats o no patir alguna
discapacitat cognitiva?
SI
NO

En el cas de que hagi elegit que SI en l’apartat anterior, indiqui, marcant amb un creu,
quines serien, a la seva manera de veure les característiques i coneixements personals
que haurien de tenir els candidats a ocupar un càrrec de representació política. Els
càrrecs electes han de tenir uns estudis mínims acreditats a nivell de
Ensenyament bàsic ............................................................
Ensenyament mitjà, formació professional o similar .........
Ensenyament superior .......................................................
Activitat professional: Creu que els càrrecs electes han de tenir i viure d’una activitat
professional, catalogada en registre d’activitats professionals, diferent de la de càrrec
polític?.
SI

NO

Temps de professionalitat. En el cas de que hagi respost afirmativament en la pregunta
anterior, quan de temps acumulat i acreditat d’activitat professional ha de tenir una persona
per poder accedir a la cursa electoral?

1 any 2 anys 5 anys 10 anys 15 anys 20 anys

Temps de dedicació a la causa pública:El temps dedicat a la activitat de representació
política ha de ser a temps total o parcial?. És adir, mentre dura la funció pública,
aquesta ha de ser desenvolupada de forma exclusiva o considera que hauria de ser
combinada amb la seva activitat professional?
Temps complert A temps parcial

5.2.- Retribució dels càrrecs electes: En qualsevol cas, sigui si ha considerat l’activitat
política com a temps total o parcial, quina ha de ser la retribució que ha d’obtenir el
càrrec electe durant el seu mandat?. Trii una de les opcions següents:
No hi ha límit, cada institució pot fixar per estatut intern
els límits i retribucions dels seus càrrecs electes (situació actual).
El mateix que pugui justificar com a retribució en la seva tasca
professional en la seva darrera declaració del IRPF.
Una mica més alt que el declarat al IRPF.
Si ha triat aquesta opció, indiqui en quin percentatge s’ha
d’augmentar el sou respecte al declarat en l’IRPF
10% 20% 30% 40% 50%

Molt més alt que el declarat al IRPF.
Si ha triat aquesta opció, indiqui en quin percentatge s’ha
d’augmentar el sou respecte al declarat en l’IRPF
60% 75% 100% 200% 300%

Tots els càrrecs electes han de cobrar el mateix. El seu sou ha de ser
l’equivalent al salari mínim interprofessional (735,90€ a l’any 2018)
multiplicatper un coeficient de
1,5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

>10
indiqui quin

5.3.-Qui pot concórrer a unes eleccions? indiqui quines de les opcions següents li
agradaria pel sistema electoral del seu país. Pot indicar una, dues o les tres opcions
següents:

•
•
•

Solament els partits, com ara.
Persones físiques de manera individual.
Persones jurídiques i entitats civils.

5.4.- Disciplina de vot dels partits:
Considera que la disciplina de vot contradiu el procediment democràtic?
SI

NO

En el cas que hagi respost que SI en la pregunta anterior, considera que una llei l’hauria
de prohibir o regular?
SI
NO

Si considera que una llei l’hauria de prohibir o regular, quins serien els trets principals
d’aquesta llei? Com proposaria garantir la llibertat de vot dels càrrecs electes respecte
les imposicions del seu propi partit? Descrigui, molt breument aquelles accions que
proposaria:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

5.5.- Primàries en els partits:
Considera que els partits han de funcionar i elegir els seus candidats aplicant els
principis de la democràcia?
SI

NO

Si considera que els partits han d’elegir els seus candidats de manera democràtica,
quin seria, al seu parer el mecanisme més adequat per fer-ho?
•
•
•

Primàries a partir del cens de base entre tots els seus membres?
Primàries a proposta dels consells i/o organitzacions
locals, comarcals o provincials.
Primàries a partir de propostes de l’òrgan director del partit.

5.6.- Privilegis: Aforaments, Immunitat, atur, Jubilació.
Considera que els càrrecs electes han de ser considerats, en l’exercici de la seva funció
pública, legal i jurídicament, diferents de la resta de ciutadans comuns?
SI

NO

Si considera que SI, indiqui quines son, al seu parer, aquelles característiques o
consideracions que s’han de tenir en compte. Triï una o varies de les següents opcions:
Immunitat parlamentària: Consisteix en que diguin el que diguin en l’exercici
de la seva funció no se’ls pot encausar. Solament si cometen actes delictius
descrits en el codi penal i el Parlament permet posar-los a disposició de la
justicia.

Aforament: Que solament puguin ser encausats amb el vist i plau del
Parlament. Que la ciutadania no els pugui encausar directament.

Tribunals: Que en el cas de que siguin encausats, sols els poden jutjar els
tribunals superiors de justícia.

Compensació al acabar el mandat: Un cop acabat el mandat, els càrrecs
electes, han de cobrar alguna compensació?
SI

NO

En cas de que hagi escollit que SI, durant quan de temps:
Les mateixes condicions econòmiques i temporals que els treballadors
per compte d’altri (atur...).
Durant un període mínim de
< 1 any

1 any 2 anys >2 anys

Indicar temps

Indicar temps

Quina quantitat. Ha de cobrar un càrrec electe quan deixi d’exercir les seves
funcions públiques per les que va ser elegit. Triï una o diverses opcions que se
li presenten a continuació:
En funció del temps i de les seves retribucions obtingudes durant el
seu mandat, aplicant les mateixes condicions que els treballadors per
compte d’altri (atur...).
Tots els càrrecs electes han de ser compensats, al deixar la seva funció
amb la mateixa quantitat. Aquesta ha de ser l’equivalent al salari

mínim interprofessional (735,90€ a l’any 2018) multiplicat per un
coeficient de
1,5

2

3

4

5

>5
Indicar
factor

Els càrrecs electes No han de cobrar cap compensació ni retribució
especial. Han de tornar a la seva professió anterior.

5.7.- Limitació de mandat:
Considera que els càrrecs electes han de tenir el nombre de mandats limitats
SI

NO

En cas de que consideri que han de tenir el nombre de mandats limitats:
Aquesta limitació ha d’afectar a la seva condició de càrrec electe en general o
solament ha de ser efectiva dins la mateixa institució. Per exemple si una persona ha
estat elegit regidor d’un ajuntament i ha exhaurit el límit de mandats, es pot presentar
i exercir de parlamentari en un parlament? Triï una de les dues opcions que es detallen
a continuació:

Nombre de mandats limitats amb independència de la institució.
Nombre de mandats limitats solament dins de la mateixa institució. Pot
presentar-se per ser elegit en altres institucions.

Respecte del nombre de legislatures en que un càrrec electe pot presentar-se per a
ser elegit. Indiqui quantes legislatures com a màxim pot ser re-elegit un càrrec electe?:
1 solament 2 3 4 5 >5 indiqui quantitat

5.8.- Revocació de càrrecs electes?. Criteris.
Considera que els càrrecs electes han de poder ser revocats del seu mandat per la
ciutadania, en el cas de que no compleixin allò pel que van ser elegits?
SI

NO

En cas de que hagi considerat que SI, quines condicions s’han de complir per a que la
ciutadania pugui iniciar el procés de revocació. Indiqui una de les dues opcions
proposades:
Que ho demani un percentatge del votants de la seva llista electoral. Indicar el
percentatge:
<5% indicar quantitat 5% 10% 20% >20% indicar quantitat

Que ho demani un percentatge del cens de la seva circumscripció. Indicar el
percentatge:
1% 2% 3% 4% 5% >5% indicar percentatge

Procediment de revocació: En cas de que la ciutadania pugui iniciar el procés de
revocació, quin seria el procediment que s’hauria de seguir. Triï una de les tres opcions
que indicades a continuació:
Una comissió nomenada per la institució corresponent (Parlament, Consell
Comarcal, Vegueria, Ajuntament segons es tracti) valori i pugi decidir si la
petició ciutadana se sotmet a referèndum o no.
Que sigui la mateixa institució, Parlament, Consell Comarcal, Vegueria,
Ajuntament segons es tracti i directament, decideixi si ho sotmet a referèndum
o no.
Que automàticament, en cas de complir les condicions de signatures i terminis
requerits, se sotmeti obligatòriament a referèndum, sense que cap institució
(Parlament, Consell Comarcal, Vegueria, Ajuntament ) o entitat intermèdia
(comissió o similar) tingui que intervenir o filtrar la voluntat expressada per la
ciutadania.

5.9.- Votació obligatòria? Criteris de penalització.
Considera que votar és una obligació que tenen tots els ciutadans per a contribuir a
prendre les decisions que afecten a tota la comunitat, de la mateixa manera que tots
els ciutadans tenen la obligació de contribuir amb els seus impostos al pressupost
nacional? O per contra considera que votar és un dret democràtic que cada persona
pot exercir segons cregui convenient en cada convocatòria electoral? Elegeixi una de
les dues alternatives:
És un DRET És una OBLIGACIÖ

En el cas de que hagi considerat que és una obligació, quina seria la penalització que
vostè considera per a les persones que NO hagin complert amb la seva responsabilitat:

Una multa econòmica. Indiqui el valor que escolliria per aquesta multa en
percentatge dels ingressos mitjos mensuals declarats en l’IRPF del exercici
anterior:
<5% indicar % 5% 10% 20% >20% indicar %

Que el justificant de votar sigui un requisit indispensable per a realitzar els
tràmits administratius més importants. Si l’usuari no disposa del document
justificatiu de la darrera votació, no pot tramitar l’expedient corresponent. Per
tramitar-lo primer s’ha d’adreçar a un organisme específic que l’informarà de
les seves obligacions democràtiques i de participació en els afers públics i li
imposarà una multa a determinar per llei.

6.- Control del sistema electoral:
Un dels aspectes més importants d’un Sistema Electoral i d’unes eleccions, és el
control de tot el procés electoral. Per això es crea una entitat, nomenada Junta
Electoral que és la que vetlla per la bondat de tot el procés, el compliment de la
normativa per part de tots els actors, es cuida de la organització dels processos i dels
sistemes de votació, supervisa la votació i l’obtenció dels resultats i fa d’àrbitre entre
les diferent formacions i/o institucions en el cas de confrontacions, denúncies o
irregularitats.
6.1.- Sindicatura o Junta electoral: Nacional? Per circumscripció? Per Municipi? Per
entitat local?
Al seu entendre com hauria de ser l’estructura d’aquesta Junta Electoral. Triï una de les
tres opcions descrites a continuació:
Un sol nivell organitzatiu. Hi ha d’haver una sola Junta Electoral Nacional que
s’ocupi i supervisi tots els processos, que actuï amb el mateix criteri i efectivitat
en totes les circumscripcions. Tots els processos electorals a nivell local,
comarcal, supra-comarcal o nacional tindran la mateixa Junta o Sindicatura
Electoral.
Dos nivells. Hi ha d’haver una estructura organitzativa de caràcter piramidal
descendent de manera que Hi hagi una Junta Electoral Central que marca els
criteris per a tot el territori i una Junta Electoral per a cada circumscripció que
depèn jeràrquicament de la Junta Electoral Central.
Tres nivells. L’òrgan de control del sistema electoral ha de tenir tres nivells:
General, comarcal o regional i local. En les eleccions municipals, cada municipi
establirà la seva Junta Electoral.

6.2.- Composició: Qui ha de formar part de la junta electoral? Característiques
personals.
Els criteris d’interpretació i control de les Juntes Electorals son molt importants ja
que les seves decisions poden interferir en els processos electorals afavorint unes
determinades formacions o uns determinats valors. És doncs molt important la
neutralitat d’aquesta entitat per assegurar la imparcialitat en les seves decisions. A
la seva manera de veure quin serien els perfils de les persones que haurien de

formar part de la organització de les Juntes Electorals. Marqui aquelles caselles en
les que hi estigui d’acord. Pot marcar-ne tantes com vulgui:
Membres, socis de partits i/o estar designats pels partits.
Membres designats per les institucions.
Membres designats per la judicatura.
Membres elegits directament per la ciutadania
Cap de les anteriors. Indiqui a continuació les seves preferències.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

6.3.- Elecció: Procediment d’elecció dels membres de la Junta Electoral.

6.3.1 – En el cas de que hagi triat que els membres de la Junta Electoral puguin ser
triades per les institucions. Quines serien les institucions que haurien de triar els
membres. Pot triar tantes caselles com vulgui:
El Parlament
El Govern
La Sindicatura de Greuges
Altres (indicar quines).
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

6.3.2.- En el cas de que hagi seleccionat que poden ser membres de la judicatura. Qui
hauria, dins la judicatura, de triar els membres de la Junta Electoral
Els jutges i fiscals
Els Tribunals Superiors
El Tribunal Constitucional
Altres (indicar quines).
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

6.3.3.- En el cas de que hagi triat que membres de la Junta Electoral poden ser
membres de la ciutadania. Quin seria el perfil i criteri d’elecció:
Perfil dels que poden ser elegits. Triï una de les tres opcions descrites a
continuació:
Tota la població inclosa en el cens corresponent.
Solament aquelles persones que poden acreditar coneixements
acadèmics, professionals o de voluntariat en estudis de Ciències
Polítiques, estudis de Dret o experiència en processos participatius.
Altres. Indicar preferències
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Tipus d’elecció. Com s’han d’elegir els membres de la Junta Electoral?
Per sorteig entre el cens corresponent.
Per un sistema d’eleccions
Altres. Indicar preferències
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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