
PROPOSTA DE QÜESTIONARI SOBRE LA REDACCIÓ I REFORMA DE LA CONSTITUCIÓ

1.-  Respecte  de  qui  pot  tenir  la  iniciativa per  impulsar  una  reforma parcial  o  total  de  la
constitució. Escull una sola resposta alternativa..
                           

Solament les institucions. Principalment Parlament i/o Govern.

Solament la ciutadania. 

Institucions i ciutadania indistintament

Altres. Indicar: ---------------------

En cas de que hagis considerat que la ciutadania pot tenir la iniciativa per impulsar una reforma
constitucional  parcial  o  total,  quin  ha  de  ser  el  %  de  suport  que,  un  cop  acreditades  les
signatures es convoca, automàticament, un referèndum per establir la seva aplicació o rebuig
per part del conjunt de la societat Escull una sola resposta:

Que ho demani un 2% del cens. 

Que ho demani un 5% del cens. 

Que ho demani un 10% del cens

Altres. Indicar: -------------------

En cas de que hagis considerat que la ciutadania pot tenir la iniciativa per impulsar una reforma

constitucional  parcial  o  total,  sobre  quins  punts  o  àmbits  nacionals  pot  sol·licitar  un

referèndum? Escull una sola resposta:

Sobre qualsevol tema, com a Suïssa.

Sobre gairebé tot, però hi ha algunes excepcions com ara a Itàlia. Normalment

en queden exclosos els temes relacionats amb els pressupostos, els impostos,

els tractats internacionals, el sistema de defensa i les amnisties i els indults.

Amb  moltes  excepcions,  normalment  les  més  importants.  La  ciutadania

solament pot demanar un referèndum sobre molt poques coses i, normalment,

aquestes no solen ser massa importants.

Altres. Indicar: -------------------

2.- Respecte de la composició de l’Assemblea Constituent. Qui creus que ha de poder ser

elegit per formar part de l’Assemblea Constituent, que ha de redactar la proposta articulada de

la constitució, prèvia al referèndum de ratificació? Escull una de les següents alternatives:



Solament els càrrecs electes en unes eleccions Parlamentàries que s’anomenen

Eleccions  Constituents,  o  en  les  persones  que  aquests  decideixin  (com  a

Colòmbia, Equador o Espanya).

Precisament perquè la constitució és la norma que regula i protegeix els drets

dels ciutadans dels abusos del poder constituït, aquest mai poden formar part

o  participar  de  la  comissió  redactora  de  la  constitució.  La  Assemblea

Constituent  estarà  exclusivament  formada  per  ciutadans  no  vinculats  a  cap

estructura institucional de poder (com a Islàndia).

Si  el  poder  constituït,  i  per  tant  els  seus  representants,  queda  fora  de  la
Comissió  redactora  de  la  Constitució,  el  més  probable  (en  sobirania
Parlamentària) és que aquesta no obtingui mai l’aprovació del Parlament i no es
pugui celebrar el referèndum de ratificació per xoc entre la sobirania popular i
la sobirania parlamentària (cas de Islàndia). El més assenyat és que la Comissió
redactora de la Constitució estigui composta per una part de ciutadans/es no
vinculats al poder constituït i una part de càrrecs electes o aquelles persones
en que aquets deleguin (com a Irlanda).

Altres. Indicar ----------------

En el cas de que hagis escollit que l’Assemblea Constituent ha de ser mixta, entre ciutadans i
càrrecs electes, quina seria la proporció de cada grup? Escull una de les següents alternatives:

A parts iguales. 50% de ciutadans i 50% de càrrecs electes.

La representació de la ciutadania ha de ser el doble que la dels càrrecs electes:
2/3 de ciutadans i 1/3 de càrrecs electes, com a Islàndia.

La representació de la ciutadania ha de ser la meitat que la dels càrrecs electes.

Altres. Indicar: -------------------

3.- Respecte del mètode d’elecció dels  ciutadans que hagin de participar de la Assemblea

Constituent. En el cas de hagis considerat que la ciutadania ha de participar, en menor o major

grau en la Assemblea Constituent, quin creus ha de ser el mètode d’elecció, en el ben entès

que les  persones elegides  han de ser  representatives  del  conjunt  de la  societat  i  per  tant

segmentades per edat, classe social, nivell d’estudis, representació territorial, etc?

Per sorteig entre candidatures auto proposades. Entre totes les persones que

es postules per participar es fa un sorteig per cada grup social.

Per sorteig entre tot el cens dins de cada grup social (com a Irlanda o Canadà).

Elecció directe per part de la ciutadania de les persones auto, segmentades per

grups socials (com a Islàndia).

Altres. Indicar: ----------------------



4.- Respecte dels programa de treball i presa de decisions de la Assemblea Constituent: Creus

que aquesta pot rebre propostes constituents a iniciativa de la societat i els seus grups socials?

Escull una de les següents alternatives:

Si.  Pot rebre propostes de la ciutadania o grups socials.  Aquestes propostes

seran exclusivament presentades a través de Internet de tal manera que tota la

ciutadania  tingui  accés  i  pugui  visualitzar  les  diferents  propostes  (com  a

Islàndia).

Si.  Pot rebre propostes de la ciutadania o grups socials.  Aquestes propostes

seran exclusivament privades i la ciutadania no tindrà accés a les propostes.

No. La ciutadania no podrà enviar propostes a la Assemblea Constituent. Ja hi

ha hagut un Procés Constituent en que la ciutadania ha pogut expressar tot allò

que ha cregut convenient i per tant no cal entorpir la labor de la Assemblea

Constituent amb propostes addicionals. 

Altres. Indicar: -------------------

Quins  creus  que  haurien  de  ser  els  mecanismes  de  presa  de  decisions  de  la  Assemblea
Constituent en la redacció de la proposta articulada de la constitució o d’alguna de les seves
esmenes. Escull una de les següents alternatives:

La Assemblea Constituent prendrà les decisions per consens. Per això negociarà
tot el que faci falta. En cas de que no s’arribi a un acord ho donarà a un grup
d’experts per a que ho estudiïn i facin la seva proposta. Si finalment la proposta
del grup d’experts no es acceptada per consens de la Assemblea Constituent,
es sotmetrà a referèndum previ de la ciutadania abans de la redacció final de la
proposta constitucional.

La Assemblea Constituent prendrà les decisions per consens. Per això negociarà
tot el que faci falta. En cas de que no s’arribi a un acord, prendrà la decisió per
votació  a  favor  de,  almenys,  2/3  parts  dels  membres  de  l’Assemblea
Constituent. Si no s’assolís aquesta majoria qualificada ho donarà a un grup
d’experts per a que ho estudiïn i facin la seva proposta. SI finalment la proposta
del  grup  d’experts  no  es  acceptada  per  consens  o  majoria  de  2/3  de  la
Assemblea Constituent, es sotmetrà a referèndum previ de la ciutadania abans
de la redacció final de la proposta constitucional.



La Assemblea Constituent prendrà les decisions per consens. Si aquest no fos
possible  ho  faria  per  majoria  qualificada  de  2/3.  Si  no  s’assolís  la  majoria
qualificada en la primera votació, es prendrà la decisió per majoria simple en
segona votació. En cap cas hi haurà referèndums previs abans del referèndum
de validació final.

Altres. Indicar: --------------------

5.- Respecte de la validació final de la proposta articulada de constitució elaborada per la
Assemblea Constituent i els tràmits que ha de seguir aquesta proposta abans de ser sotmesa a
referèndum de validació per la ciutadania. Escull una de les alternatives:

La Assemblea Constituent lliurarà la proposta al Parlament per a la seva revisió,
esmenes  i  tramitació  parlamentària.  Som  en  sobirania  parlamentària  i
correspon al  Parlament  la  seva validació  abans de sotmetre  la  proposta  de
constitució a la ratificació ciutadana.

La Assemblea Constituent, com òrgan de màxima sobirania i poder constituent,
no pot ser sotmesa al poder constituït, per tant la seva proposta serà solament
sotmesa a la consideració tècnica d’un grup d’experts constitucionalistes elegits
per  la  pròpia  Assemblea  Constituent,  que  faran  les  recomanacions,  no
vinculants,  que  creguin  oportunes.  La  Assemblea Constituent  considerarà  si
inclou, total o parcialment, o no inclou en absolut, aquestes consideracions en
el  redactat  final.  La proposta constitucional,  un cop tingudes en compte les
consideracions del grup d’experts, serà sotmesa directament a referèndum de
votació per part de la ciutadania.

La  Assemblea Constituent  ja  ha  tingut  tot  l’assessorament  que ha demanat
durant  el  procés  de  redacció  de  la  constitució.  Com  a  òrgan  de  màxima
sobirania lliurarà directament la proposta constitucional a la Junta o Sindicatura
electoral per a que aquesta la sotmeti a consideració de la ciutadania en un
referèndum  de  validació  de  la  seva  proposta.  El  poder  constituït  no  està
legitimat per qüestionar al poder constituent.

Altres. Indicar: ------------------


