Acords de les Trobades de Sants Debat Constituent
2017
(Els acords de l'última trobada apareixen en primer lloc. Tots figuren amb el redactat
que va quedar a la pantalla de la trobada, sense cap correcció. Si es volguessin
publicar s’hauria de considerar si cal millorar la redacció per tal de fer-la més
entenedora a la gent que no hi va participar).

2ona Trobada: Eines per controlar l’administració pública
(4/04/2016)
- Quines són les principals mesures de transparència que caldria exigir?
 Promoure la Llei i els mecanismes de com exigir-la i exercir-la
- Dret d’accés a la informació pública
- Dret a la Informació
contextualitzada (web)

passiva

exhaustiva

comprensible

i

 Obligació de les administracions a complir i organismes de control,
participatius i independents de l’incompliment sancionador
 Especificar els secret d’estat, la classificació de documents i els fons
reservats a temes molt concrets.
- Quins mecanismes de participació calen per incidir i controlar les polítiques
públiques?

 Dret a la participació: per inclinar la gent a actuar els processos no han de ser
només consultius.

 Cogestió amb “representants” de la ciutadania en els espais de planificació,
seguiment i avaluació de les polítiques públiques (tècnics i polítics).

 Els representants amb diferents procediments i legitimitats: registre
voluntari de participació, per sorteig - insaculació-, per entitats.

1era Trobada:Acords sobre el Dret d’Iniciativa Ciutadana
(28/02/2017):
 Informació, transparència, deliberacions prèvies a les ILP i Referèndums

vinculants,
 a. Iniciatives Legislatives Ciutadanes (sobre articulat de llei) de tramitació

vinculant, que obliguen a tramitació dels representants (de municipis a
parlament), si no l’aproven amb pros i contres - o si l’estan modificant massa,
els promotors la retiren-, i el govern està obligat a convocar referèndum
vinculant.
 b. (multi) Referèndums vinculants (temes sí/no) (que obliguen a complir el

seu resultat): propositius, revocatoris o abrogatoris... (suspendre una llei; fer
plegar un càrrec)
 c. Iniciativa senzilla per canviar articles constitucionals, o iniciativa de

modificació constitucional Qualsevol canvi constitucional ha de ser aprovat per
referèndum.
---------------------------No hi va haver acord, però també es va expressar la demanda de:
Revisió prevista obligatòria / constituent cada certs anys/legislatures?
Generacionalment?. (4 sobre 20)

