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PER UNA LLEI ELECTORAL CATALANA I DE TRANSPARÈNCIA
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Al llarg del temps, des de la societat en general es percep un distanciament cada
vegada més gran entre el món polític i la ciutadania, i el món associatiu juvenil no n’és
una excepció. Un distanciament en què àmbits com la corrupció o la falta d’un
rendiment efectiu de comptes entre electes i electors/es no ha fet sinó agreujar la
situació.
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) ha anat adoptant entre els seus
diversos posicionaments propostes de millora sobre l’actual sistema democràtic com
poden ser les resolucions “El CNJC per la millora del sistema democràtic” o “Per unes
bones pràctiques en política”. Aquests posicionaments no fan sinó demostrar l’interès
que desperta aquesta temàtica entre el moviment associatiu juvenil i les seves ganes
de transformar la realitat actual sobre aquesta qüestió.
Els recents moviments socials i manifestacions fetes per la societat civil, demostren
encara més que les decisions es prenen massa lluny de les inquietuds de la ciutadania,
i aquesta ha mostrat més interès per a ser-ne més partícip del que ho havia estat fins
avui dia. Malgrat això, no ens resignem a intentar-ho de nou.
Creiem doncs, que la tramitació parlamentària de la llei electoral i de transparència
haurien de servir per introduir millores d’apropament entre la política i la ciutadania,
així com per establir un sistema de governança just, equitatiu i que sigui capaç de
canalitzar les inquietuds dels i les votants.
Proposem millores en tres àmbits fonamentals que creiem que acostaran més les
decisions polítiques a les opinions del carrer:
PARTICIPACIÓ ELECTORAL


Rebaixar l'edat de vot als 16 anys, com a mecanisme per a millorar la
participació de les persones joves en els comicis i consultes i com a mesura que
pot contribuir a situar les problemàtiques juvenils a l'agenda política.



En aquest sentit, demanem al Govern de la Generalitat i als grups parlamentaris
que hi van donar suport, que facin efectiva la resolució 1.2 del passat Ple de
Joventut del 25 de juliol de 2013 i proposin la modificació de la LOREG al
Congrés dels Diputats.



Simplificar els tràmits, tant pel vot per correu com per les votacions de les
persones residents a l’exterior, instant a la Generalitat a garantir que es podrà
votar en les ambaixades o consolats propis perquè no tornin a succeir els
lamentables incidents de les passades eleccions del 25-N, on una gran part de
votants a l’estranger no ho van poder fer per impediment de l’Estat espanyol. Si
la Generalitat per ella mateixa no ho por garantir, s’hauria de demanar als
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organismes internacionals més escaients que vetllin pel seguiment davant les
flagrants dificultats que imposa el Ministeri d’Afers Exteriors de l’Estat espanyol.


En relació al vot de les persones migrades, demanem que es potenciïn convenis
de reconeixement amb altres països per a poder facilitar la participació en tots
els comicis, intentant que no existeixin diferències entre països d’origen, i que
el termini requerit de residència sigui el mínim possible.



Implantar el vot per Internet, com a eina complementària al vot presencial,
sempre que es trobi un mecanisme amb el qual es garanteixi la preservació del
secret de vot i de la identificació de la persona votant.



Eliminació de la jornada de reflexió.



Declarar els alts càrrecs del govern i del sector públic com a inelegibles1



Creació d’una Sindicatura Electoral de Catalunya. Aquesta serà l’encarregada de
la gestió i la justícia dels processos electorals. La qual, per tant, passarà a ser
l’encarregada de la campanya institucional per la promoció del vot i també de
regular els sondejos electorals. D’aquesta manera es garanteix la seva
imparcialitat. La Sindicatura Electoral estarà composada per persones de
reconeguda trajectòria. La seva designació serà feta pel Parlament de
Catalunya per una majoria de 4/5 parts.

REPRESENTACIÓ i PROXIMITAT:


Demanem que el nou sistema electoral tingui un major grau de representació
territorial, per tant, que sigui un sistema més proper a la ciutadania. I, a més a
més, que es garanteixi que tots els territoris del país tinguin una representació
parlamentària proporcional que no discrimini els grups minoritaris.



Demanem que s’estudiï una modificació de l’actual sistema de llistes tancades i
bloquejades per fer un sistema que apropi més electorat i elegits/des. Aquesta
possible obertura de llistes no ha d’anar desvinculada d’una protecció de la
paritat. Les dones han tingut tradicionalment una menor visibilitat en els
mitjans de comunicació i en la política en general, degut a les desigualtats de
gènere existents. Això amb una educació en la igualtat de gènere com la que
tenen Finlàndia, Dinamarca o Bèlgica es veuria corregit. Sent conscients que
aquest procés pot durar algunes generacions, tot i que encoratgem a viatjar

1

“Entenent les causes d’inelegibilitat que marca el Parlament de Catalunya, a més de les previstes a la
Llei orgànica del règim electoral general”
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cap a ell, creiem que s’ha de mantenir l’actual política de quotes del 40% en
trams de cada 5 a les llistes. Com que això creiem que ha de ser una mesura
temporal, demanem al Parlament de Catalunya que faci revisions cada 10 anys
per veure si aquestes desigualtats de gènere han augmentat o disminuït.


S’han de garantir a la vegada mecanismes de representativitat que garanteixin
la igualtat d’homes i dones en espais de decisió i direcció interna dels partits i
en els processos de reclutament polític previs a la celebració d’eleccions.



En les eleccions del Parlament, demanem que totes les persones electes ho
siguin per la circumscripció a la qual estan censades.



Limitació de mandats a tots els càrrecs electes i consellers/es a un màxim de 12
anys, que equivaldria a 3 legislatures.2



Instar als partits polítics a fer una reducció encara més gran de la despesa
electoral, així com promoure un acord per impulsar la tramesa de correu únic.
Demanem que es presentin públicament els pressupostos de la campanya
electoral i la seva posterior liquidació.

TRANSPARÈNCIA:


No es podrà contractar publicitat electoral als mitjans de comunicació. L’única
publicitat electoral serà la que s’estableixi per la Sindicatura Electoral de
Catalunya i en la qual els espais seran repartits proporcionalment segons els
darrers resultats electorals. Regulació de les aparicions dels i les candidats/es
en els mitjans, com en debats i/o entrevistes.



Els mitjans públics emetran les diferents ofertes electorals amb caràcter
estrictament informatiu i separant clarament allò que és acció de govern del
que és propaganda electoral.



Un cop començada la campanya electoral, el govern de torn (ja sigui municipal,
nacional o estatal) no podrà fer cap tipus d’inauguració ni presentació d’obres.



Establir un mecanisme de control eficaç i transparent en tot el que envolta el
finançament dels partits. Això hauria de provocar que un ciutadà o ciutadana
pogués saber en qualsevol moment com s’ha finançat un partit. Cal prohibir les
donacions d’empreses que van dirigides al finançament de partits polítics.

2

La regulació de la limitació de mandats hauria de definir quina hauria de ser l’actuació en cadascun dels
casos possibles tenint present, per exemple, la possibilitat de legislatures de menys de quatre anys de
durada.
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Millora del rendiment de comptes respecte els programes electorals: establir un
mecanisme d’avaluació o rendiment de comptes dels partits respecte els seus
programes electorals presentats a les campanyes pertinents.



Establir una limitació de sous a la baixa respecte de la llei de governs locals, en
coherència amb el Salari Mig Interprofessional i ajustant els barems de la FMC i
l'ACM a la realitat actual, i establir de manera clara i rigorosa els casos
d’incompatibilitat de remuneracions. Eliminació de les dietes per representació
quan siguin inherents al càrrec amb remuneració, i accessibilitat a la publicació
de les dietes, cobrament d’assistències i altres ingressos derivats de la
representació pel càrrec públic que s’ocupi.
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