XIIè CONGRÉS ORDINARI DEL PARTIT SOCIALDEMÒCRATA
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI ELECTORAL
PEL QUÈ FA ALS COL∙LEGIS ELECTORALS I LA COMPOSICIÓ DE LES MESES
Xavier Tomàs
Les darreres eleccions generals han mostrat com l’abstenció electoral esdevé una
tendència a l’alça. Aquest fenomen erosiona la qualitat democràtica del sistema
institucional.
Tot i no disposar pel moment d’anàlisis explícites del cas, sí es poden intuir dues causes
les quals gaudeixen d’una solució versemblant.
a) L’accessibilitat relativament minvada als col∙legis electorals durant la jornada
electoral; i
b) Les interferències causades per la composició de les meses electorals.
Creiem que la implementació de les següents mesures contribuiria a millorar i a enfortir el
procediment democràtic:
1. Incrementar el nombre de col∙legis electorals i de les meses de vot, més enllà de les
seus comunals i de les capitals parroquials, per afavorir i facilitar l’exercici del vot,
apropant les urnes als votants; i
2. Substitució de la tradicional composició de les meses (membres del comú) per
ciutadans convocats per sorteig de manera que la ciutadania gestioni el procés de
votació.
Per tot això fem la següent proposta de resolució:
S’encomana al Comitè Executiu la creació d’una comissió específica, amb la participació
de membres del Comitè Directiu, Consellers Generals, membres de les comissió d’Afers
Polítics i Jurídics i membres de la comissió de Formació i Participació, per a què iniciïn la
redacció d’un projecte de modificació de la Llei Electoral (articles 34 i 36, Llei 28/2007, de
22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del
referèndum, text refós) basada en les mesures 1a i 2a d’aquesta ponència, en el benentès
que aquest projecte pugui ser completat amb les noves aportacions en el proper Congrés
Extraordinari a celebrar la primavera de 2016.
Signa la ponència:
Xavier Tomàs
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