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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de consultes populars no refe
rendàries
Tram. 200-00020/09

Esmenes a l’articulat
Reg. 76047, 76162, 76192, 76203, 76204, 

76205 i 76206 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 14.09.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 76047)

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 107 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries (tram. 200-
00020/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’apartat 1 de l’article 1

«Article 1. Objecte i àmbit territorial

1. L’objecte d’aquesta Llei és regular l’establiment del 
règim, les modalitats, el procediment, l’acompliment i 
la convocatòria per la mateixa Generalitat o pels ens 
locals, en l’àmbit de llurs competències, de les consul-
tes populars no referendàries, que permetin al Govern 
de la Generalitat escoltar les opinions de la ciutadania 
respecte de les actuacions i competències que afecten la 
Generalitat de Catalunya, així com els ens locals de Ca-
talunya en l’àmbit de les seves competències pròpies.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’article 2

«Article 2. Definicions

Als efectes d’aquesta Llei s’entén per:

a) Consulta popular no referendària: qualsevol tipus de 
crida feta per un poder públic a la població perquè ma-
nifesti la seva opinió sobre una determinada actuació, 

iniciativa o política pública, mitjançant un vot lliure, 
directe i secret, realitzat d’acord amb els preceptes 
d’aquesta Llei, sense utilitzar la via de referèndum.

b) Comissió de Seguiment: és l’òrgan responsable de 
vetllar en primera instància per la claredat, la transpa-
rència i l’eficàcia del procés de consulta.

c) Comissió de Control: és l’òrgan responsable de su-
pervisar l’actuació de la Comissió de Seguiment i tam-
bé l’actuació de l’òrgan convocant, en els termes pre-
vistos per aquesta Llei.

d) Iniciativa institucional: és l’acció promoguda en el 
marc de les institucions de la Generalitat o en els ens 
locals per part del govern i dels representants electes 
dirigida a obtenir la convocatòria d’una consulta po·
pular per part dels poders públics competents.

d) e) Iniciativa ciutadana: és l’acció promoguda per un 
mínim de tres persones, i mitjançant el nombre mínim 
de signatures, dirigida a obtenir la convocatòria d’una 
consulta popular per part dels poders públics compe-
tents.

e) f) Comissió Promotora: és la que promou la reco-
llida de signatures per demanar a l’òrgan competent 
que convoqui una consulta popular no referendària, 
d’acord amb l’article 18.»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 3.

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’article 5

«Article 5. Persones legitimades

1. Estan legitimades per votar participar en les con-
sultes populars no referendàries les persones que no 
estan privades dels drets polítics, més grans de divuit 
setze anys, i que tenen la condició política de catalans, 
d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, o són 
ciutadans o ciutadanes dels estats membres de la Unió 
Europea altres que l’Estat espanyol o ciutadans o ciu-
tadanes d’Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa, i 
estan degudament inscrites com a domiciliades en el 
padró d’algun municipi de Catalunya, compleixen un 
dels requisits següents:

a) Tenir la condició política de català.

b) Ésser ciutadans dels estats membres de la Unió Eu·
ropea o d’altres estats que tinguin reconegut per trac·
tat o llei el dret de sufragi actiu i passiu en les eleccions 
municipals.
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c) Residir legalment a l’Estat espanyol, d’acord amb la 
normativa en matèria d’estrangeria.

2. Per a cada consulta es publicarà un Cens de Parti·
cipants amb 45 dies d’antelació a la celebració de la 
consulta, que recollirà el conjunt de persones legitima·
des per participar, d’acord amb les dades del Registre 
de Població de Catalunya a l’Institut d’Estadística de 
Catalunya.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’article 6

«Article 6. Efectes de les consultes

Les consultes fetes per un poder públic a la ciutada-
nia per conèixer la seva opinió sobre una determinada 
actuació o política pública, a l’empara d’aquesta Llei, 
no tenen caràcter jurídicament vinculant. Tot i això, 
els poders públics convocants hauran de mostrar el seu 
capteniment al respecte dels resultats de la consulta 
d’acord amb els procediments establerts en la present 
Llei.»

6 Esmena núm. 6
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al Títol II, Capítol I

«Títol II. Consultes populars mitjançant votació d’àm·
bit de Catalunya.

Capítol I. Convocatòria Consultes populars d’iniciati·
va institucional

Article x. Iniciativa

La iniciativa per a promoure consultes populars no re·
ferendàries d’àmbit de Catalunya correspon en l’àmbit 
institucional a:

a) El Govern, a proposta del President o Presidenta.

b) El Parlament, a proposta d’una cinquena part o dos 
grups parlamentaris.

c) Un 10% dels municipis, que han de representar 
500.000 habitants.

Article xx. Tramitació a iniciativa del Govern

El Govern, a proposta del President o Presidenta, pot 
acordar iniciar la tramitació d’una consulta popular. 
La proposta s’ha d’acompanyar del text de la pregunta 
que es proposa i d’una memòria explicativa de les ra·
ons que fan convenient la convocatòria de la consul·
ta popular. Un cop aprovada la proposta pel Govern, 
aquest la tramet davant la Mesa del Parlament.

La Mesa del Parlament, un cop verificat que la pro·
posta compleix els requisits establerts per aquesta llei, 

n’ordena la seva publicació al Butlletí Oficial del Par·
lament de Catalunya.

Article xxx. Tramitació a iniciativa d’una cinquena 
part dels diputats o dos grups parlamentaris

Una cinquena part dels diputats del Parlament o dos 
grups parlamentaris poden iniciar la tramitació d’una 
consulta popular. La proposta s’ha d’acompanyar del 
text de la pregunta que es proposa i d’una memòria ex·
plicativa de les raons que fan convenient la convocatò·
ria de la consulta popular. La proposta es tramet da·
vant la Mesa del Parlament.

La Mesa del Parlament, un cop verificat que la pro·
posta compleix els requisits establerts per aquesta llei, 
n’ordena la seva publicació al Butlletí Oficial del Par·
lament de Catalunya.

Article xxxx. Tramitació a iniciativa municipal

Un mínim de tres municipis poden iniciar la tramita·
ció d’una consulta popular d’iniciativa municipal. La 
proposta inicial, que ha d’ésser aprovada pels plenaris 
de les corporacions locals corresponents, s’ha d’acom·
panyar del text de la pregunta que es proposa i d’una 
memòria explicativa de les raons que fan convenient 
la convocatòria de la consulta popular. La proposta es 
tramet davant la Mesa del Parlament.

La Mesa del Parlament, un cop verificat que la pro·
posta compleix els requisits establerts per aquesta llei, 
n’ordena la seva publicació al Butlletí Oficial del Par·
lament de Catalunya. Un cop publicada la proposta, la  
Mesa del Parlament obre un termini de noranta di·
es perquè els municipis proposants aportin els acords 
plenaris dels municipis que subscriuen la iniciativa.

La Mesa del Parlament, un cop verificat que la pro·
posta compleix els requisits establerts per aquesta llei, 
n’ordena la seva publicació definitiva al Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya.

Article xxxxx. Aprovació

Un cop publicada al Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya, el Parlament debat i sotmet a votació la 
proposta de consulta popular en una sessió plenària 
convocada per aquesta finalitat, en la que es donarà la 
paraula a un representants dels municipis proposants 
per tal que exposi la iniciativa. La proposta de consul·
ta popular s’ha d’aprovar per majoria absoluta dels di·
putats del Parlament.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del Capítol II del Títol II

«Capítol II. Consultes populars d’iniciativa ciutadana»
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8 Esmena núm. 8
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’article 18

«Article 18. Comissió Promotora

1. La Comissió Promotora de la iniciativa ha d’estar 
formada per una organització de les indicades a l’arti-
cle 21, o per un mínim de tres persones físiques, ma·
jors d’edat que tinguin la condició política de catalans 
i que no estiguin privades dels drets polítics. que com-
pleixin els requisits establerts per poder prendre part en 
les votacions i, a més, les següents:

a) Ésser majors d’edat.

b) No ésser diputats/ades al Parlament de Catalunya.

c) No ésser persones membres de corporacions locals.

d) No ésser persones membres de les Corts Generals.

e) No ésser persones membres del Parlament europeu.

f) No incórrer en cap de les causes d’inelegibilitat o 
d’incompatibilitat que la legislació vigent estableix per 
als càrrecs electes i alts càrrecs de les institucions ca-
talanes.

2. Els membres de la Comissió Promotora no poden 
ser:

a) Membres del Govern.

b) Diputats del Parlament de Catalunya.

c) Membres d’ens locals.

d) Diputats del Congrés dels Diputats.

e) Senadors.

f) Diputats del Parlament Europeu.

3. Els membres de la comissió promotora no poden in·
córrer en cap de les causes d’inelegibilitat o d’incom·
patibilitat que la legislació estableix per als diputats 
del Parlament de Catalunya.»

9 Esmena núm. 9
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’article 19

«Article 19. Iniciativa

1. La sol·licitud de la iniciativa s’ha d’adreçar al presi-
dent o presidenta de la Generalitat o al president o pre-
sidenta de l’ens local, segons quin sigui l’àmbit de la 
iniciativa, a la Mesa del Parlament mitjançant escrit 
en què s’ha d’indicar clarament el contingut concret de 
la proposta, que s’ha d’acompanyar del text de la pre·
gunta que es proposa i d’una memòria explicativa de 

les raons que fan convenient la convocatòria de la con·
sulta popular.

2. Quan la iniciativa sigui promoguda per una persona 
jurídica, cal aportar l’acta de la sessió de l’òrgan com-
petent en el qual s’acordà la seva presentació.

3 2. En un termini no superior a quinze dies, l’òrgan 
competent la Mesa del Parlament ha de comunicar a la 
primera persona signant de la iniciativa la seva admis-
sió o inadmissió a tràmit.

4 3. Són causes d’inadmissió que la matèria proposada 
o les persones proposants no compleixin els requisits 
exigits per aquesta Llei.»

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 20.

11 Esmena núm. 11

De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’article 21

«Article 21. Signants de la iniciativa

En funció de l’àmbit territorial de la consulta que es vol 
promoure, poden ser signants de la iniciativa les perso-
nes que compleixin els requisits exigits en aquesta Llei 
per prendre part en les votacions, i, a més, les associa-
cions no lucratives, les organitzacions socials i professi-
onals, els sindicats i els col·legis oficials que exerceixin 
les seves funcions en l’àmbit territorial respectiu.»

12 Esmena núm. 12
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’article 22

«Article 22. Signatures de suport

1. Per demanar una consulta popular en l’àmbit de Ca-
talunya cal comptar amb un mínim de 50.000 signa-
tures vàlides que representin un 2% de la població de 
Catalunya, d’acord amb les dades del Registre de Po·
blació de Catalunya.

2. Per demanar una consulta popular en l’àmbit local 
calen les signatures vàlides previstes a la normativa 
pròpia de l’ens local i, en defecte de previsió específica, 
les corresponents:

a) al 20% dels habitants de l’àmbit territorial de la con-
sulta, quan aquest sigui de 5.000 habitants o menys.

b) a 1.000 habitants més el 10% dels que excedeixen 
els 5.000, en els àmbits territorials de 5.001 a 100.000 
habitants.
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c) a 10.500 habitants més el 5% dels que excedeixen els 
100.000, en els àmbits territorials de més de 100.000 
habitants.»

13 Esmena núm. 13
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’article 23

«Article 23. Recollida de signatures

1. La recollida de signatures es fa mitjançant els plecs 
que han de contenir el text íntegre de la proposta i el 
nom, cognoms, domicili i número de document nacio-
nal d’identitat o número d’identificació d’estrangers de 
la persona signant. El model de plecs ha de ser validat 
per la Mesa del Parlament.

2. Les persones membres de la Comissió Promotora 
són responsables de l’autenticitat de les signatures.

3. El termini màxim per a la recollida de signatures és 
de noranta dies naturals, i en el cas de les consultes po-
pulars d’àmbit municipal és de seixanta dies. Els termi-
nis computen a partir de la data d’admissió a tràmit en 
què la comissió promotora rep la notificació de la va·
lidació dels plecs per part de la Mesa del Parlament.»

14 Esmena núm. 14
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’article 24

«Article 24. Recompte i validació de les signatures

1. Un cop recollit el nombre mínim de signatures, els 
plecs es lliuren al Govern de la Generalitat o a l’ens lo-
cal corresponent per a la comprovació de la inscripció 
en el padró municipal. En el cas del Govern de la Gene-
ralitat, l’acreditació es du a terme mitjançant certificat 
de l’Institut d’Estadística de Catalunya. En el cas dels 
ens locals, l’acreditació es realitza per la secretaria, que 
ha d’emetre certificat declarant vàlides les que reunei-
xen els requisits d’aquesta Llei. a la Mesa del Parla·
ment, que sol·licita a l’Institut d’Estadística de Cata·
lunya l’acreditació que els signants compleixen els 
requisits establerts a l’article 5 d’aquesta llei. Aquest 
certificat s’ha d’emetre en el termini màxim de seixan·
ta dies a comptar des de la presentació dels plecs de 
signatures.

2. Els certificats de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
i de les secretaries s’han d’emetre en un termini màxim 
de seixanta dies a comptar des de la presentació dels 
plecs de signatures.»

15 Esmena núm. 15
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’apartat 1 de l’article 25

«Article 25. Acceptació, denegació o inadmissió de la 
sol·licitud de convocatòria. Aprovació

1. Si les signatures vàlidament recollides assoleixin el 
nombre mínim establert, el Govern de la Generalitat o 
l’ens local han de prendre en consideració les propostes 
presentades i decidir si es procedeix o no a la convo-
catòria de la consulta demanada, la qual només pot ser 
denegada mitjançant resolució motivada, que es notifi-
ca a la Comissió Promotora el Parlament debat i sot·
met a votació la proposta de consulta popular en una 
sessió plenària convocada per aquesta finalitat, en la 
que es donarà la paraula a un representant de la co·
missió promotora per tal que exposi la iniciativa. La 
proposta de consulta popular s’ha d’aprovar per majo·
ria absoluta dels diputats del Parlament.»

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un Capítol III al Títol II 

«Capítol III. Procediment comú convocatòria, cele·
bració i capteniment davant la consulta i sistema de 
garanties.»

17 Esmena núm. 17
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’article 7, que passa a ser el primer article del Capí-
tol III del Títol II

«Article 7. Convocatòria

1. La convocatòria de consulta popular mitjançant vo-
tació de l’àmbit competencial de la Generalitat de Ca-
talunya correspon al president de la Generalitat Un cop 
aprovada la proposta de consulta popular pel Ple del 
Parlament, correspon al President de la Generalitat 
llur convocatòria, mitjançant decret aprovat pel Go·
vern.

2. En l’àmbit de les competències locals, la convoca-
tòria correspon al president de l’entitat local El decret 
de convocatòria ha de contenir la informació següent:

a) La pregunta o preguntes sotmeses a votació.

b) El període de votació.

c) Les característiques i temps de durada de la campa·
nya informativa, que no pot ser inferior a quinze dies ni 
superior a un mes.

d) Els llocs on es pot fer la votació.
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e) Les formes de votació, d’acord amb allò establert a 
l’article 14.

f) El sistema de garantia i les mesures de control del 
procés, d’acord amb allò previst en aquesta llei.»

18 Esmena núm. 18
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’article 8, que passa a ser el segon article del Capítol 
III del Títol II

«Article 8. Objecte de la consulta

L’objecte de la consulta pot contenir una o més pregun-
tes que han de ser formulades de manera clara, suc-
cinta i inequívoca per tal que les persones legitimades 
puguin respondre de manera afirmativa, negativa o en 
blanc o en el seu cas, triar entre diverses opcions. De 
la mateixa manera, es poden incloure preguntes com·
plementàries o secundàries vinculades al sentit d’una 
resposta prèvia a la pregunta principal.

Excepcionalment, es pot consultar a la ciutadania so-
bre diferents propostes alternatives, en relació amb les 
quals se’n pot votar una.»

19 Esmena núm. 19
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 9.

20 Esmena núm. 20
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Que passa a ser el tercer article del Capítol III, del Tí-
tol II

«Article 10. Sistema de garanties

1. La convocatòria de la consulta ha d’incorporar el 
sistema de garanties que permeti assegurar la fiabili-
tat i transparència del procés. Aquest sistema, en els 
termes establerts reglamentàriament, ha de ser apro-
vat per l’òrgan convocant juntament amb la pregunta 
o preguntes sotmeses a consulta. Igualment, durant tot 
el procediment de consulta s’ha de garantir el compli-
ment de la normativa de protecció de dades de caràc-
ter personal.

2. El sistema de garanties ha d’incorporar necessària-
ment una comissió de seguiment designada per l’òrgan 
convocant pel Govern. La Comissió es compon de re-
presentants de l’òrgan convocant i de les organitzaci-
ons socials o professionals interessades de l’àmbit ter-
ritorial corresponent, i que hagin manifestat la voluntat 
de formar part del procés, així com de persones físi-
ques independents i de reconegut prestigi en els seus 
àmbits d’actuació.

3. En el moment de la convocatòria s’ha d’obrir un 
termini, no superior a trenta dies, en què les organit-
zacions socials o professionals interessades han de 
manifestar la voluntat de formar part del procés de 
consulta. Tenen la condició d’interessades qualsevol 
organització social o professional inscrita en un re-
gistre públic, l’objecte social de la qual tingui relació 
amb la matèria sotmesa a consulta i així ho acordi el 
seu òrgan de govern, així com els grups parlamenta·
ris del Parlament de Catalunya. Una vegada exhaurit 
aquest termini, l’òrgan convocant el Govern designa 
les persones o entitats que integren la Comissió de Se-
guiment d’acord amb els criteris de representativitat, 
operativitat i pluralitat.

4. Les organitzacions admeses per formar part de la 
consulta poden tenir interventors/ores o apoderats/ades 
designar representants en les meses taules de votació als 
efectes d’estar presents en els actes de constitució, vota-
ció i escrutini.

El president o presidenta i les persones membres de 
les meses taules de votació, així com els seus suplents, 
han de ser escollits per sorteig entre les persones ins-
crites en el padró municipal de l’àmbit territorial cens 
que participa de la consulta. Les persones escollides 
poden renunciar a formar-ne part de la mesa taula amb 
l’antelació establerta en el decret de convocatòria.

5. L’òrgan convocant pot designar persones de suport 
a les meses taules de votació, de les quals no formen 
part, en els termes i amb les funcions que determini el 
decret de convocatòria, sempre respectant la necessà·
ria independència i imparcialitat dels membres de les 
taules.»

21 Esmena núm. 21

D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’article 11, que passa a ser el quart article del Capí-
tol III del Títol II

«Article 11. Comissió de Seguiment

1. La Comissió de Seguiment vetlla, en primera ins-
tància, per la claredat, la transparència i l’eficàcia del 
procés de consulta. El decret de convocatòria n’ha de 
preveure la constitució i composició, d’acord amb allò 
establert en l’article anterior.

2. Els acords de la Comissió de Seguiment poden ser 
recorreguts davant la Comissió de Control, en el ter-
mini de dos dies a comptar de l’endemà de la data de 
l’acord.

3. La Comissió de Seguiment es configura com un de·
pendent orgànicament i jeràrquica de la Comissió  
de Control.»
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22 Esmena núm. 22
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’article 12, que passa a ser el cinquè article del Ca-
pítol III del Títol II

«Article 12. Comissió de Control

1. Corresponen a la Comissió de Control les compe-
tències següents:

a) Resoldre els recursos instats contra les decisions de 
la Comissió de Seguiment, així com establir instruc-
cions vinculants aplicables a diferents consultes.

b) Establir criteris interpretatius per a les meses i per 
a la Comissió de Seguiment, així com assessorar, amb 
caràcter no vinculant, l’òrgan convocant i la Comissió 
de Seguiment un cop constituïda, en les qüestions que 
li plantegin.

c) En els casos d’iniciativa ciutadana, resoldre, si s’es-
cau, abans de la convocatòria de la consulta, els recur-
sos presentats contra les resolucions que posin fi a la 
tramitació del procediment, incloses les relatives a l’as-
soliment del nombre mínim de signatures necessàries.

d) Qualsevol altra atribució que se li pugui encomanar 
per llei.

2. La Comissió de Control té naturalesa administrativa 
i els seus actes posen fi a la via administrativa es con·
figura com un òrgan depenent del Parlament de Cata·
lunya.»

23 Esmena núm. 23
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’article 13, que passa a ser el sisè article del Capítol 
III del Títol II

«Article 13. Composició de la Comissió de Control

1. La Comissió de Control es compon de sis juristes 
de prestigi reconegut, inclòs el president o presiden-
ta. El Govern designa el president o presidenta i dues 
persones membres més, i el Ple del Parlament designa 
les altres tres persones membres, dintre dels tres mesos 
següents a l’inici de la legislatura. El Parlament desig·
na dins dels tres mesos següents a l’inici de legislatura, 
per acord plenari, quatre membres de la Comissió de 
Control, i el Govern en designa els altres dos. El presi·
dent de la Comissió de Control és elegit d’entre els seus 
membres pel ple del Parlament.

2. El nomenament de les persones membres de la Co-
missió de Control es fa per decret del president o pre-
sidenta de la Generalitat, i es renova a l’inici de cada 
legislatura.

3. 2. Actua com a secretari o secretària de la Comis-
sió de Control una persona funcionària designada pel 

president o presidenta de la Comissió de Control, que 
participa en les deliberacions, amb veu però sense vot.

4. En les sessions de la Comissió de Control pot assistir 
un representant de la institució convocant de la consul-
ta a tractar, amb veu i sense vot.»

24 Esmena núm. 24
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’article 14, que passa a ser el setè article del Capítol 
III del Títol II

«Article 14. Votació

1. La votació es realitza presencialment, o per correu, 
si bé es pot fer per mitjans electrònics, en els termes 
previstos en el títol III, durant el període de votació 
determinat en el decret de convocatòria.

2. Un cop estesa l’acta de constitució de la mesa taula, 
s’ha d’iniciar la votació, que ha de continuar sense in-
terrupció fins a la finalització del període de votació.

3. En la votació s’han d’utilitzar les paperetes oficials, 
d’acord amb el que estableix el decret de convocatòria 
de la consulta.

4. En el moment de la votació en les meses ha d’ha-
ver-hi una llista de les persones inscrites al padró Cens 
de Participants establert en l’article 5 que puguin exer-
cir el dret de vot. La llista de les persones amb dret de 
vot ha de ser custodiada pel personal designat per l’ad-
ministració convocant.»

25 Esmena núm. 25
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un vuitè article al Capítol III del Títol II

«Article xxxxxx. Taules de votació

Les taules de votació estaran formades per tres mem·
bres, un dels quals realitzarà les funcions de president 
i un altre les de secretari. Les tres persones membres 
de la taula de votació seran escollides per sorteig d’en·
tre les persones inscrites al Cens de Participants que 
corresponguin a l’àmbit territorial de la taula. L’elec·
ció per sorteig es realitzarà per part de la Comissió de 
Control, que també elegirà a un substitut per a cada 
membre de la taula.»

26 Esmena núm. 26
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’article 15, que passa a ser el novè article del Capí-
tol III del Títol II

«Article 15. Escrutini i publicació dels resultats

1. Finalitzat el període de votació, les meses taules 
procedeixen a realitzar l’escrutini.
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2. Són nul·les les paperetes que no s’ajusten al model 
oficial, les que susciten dubtes sobre la decisió del vo-
tant o la votant i les que contenen esmenes, signes o 
mots aliens a la consulta. Es considera vot en blanc el 
sobre que no conté cap papereta. Si el sobre conté més 
d’una papereta de la mateixa opció, el només un vot és 
vàlid. Si el sobre conté paperetes de diferents opcions, 
el vot és nul.

3. El president o presidenta de la mesa taula ha d’es-
tendre l’acta de l’escrutini realitzat, que s’ha de lliurar 
a la Comissió de Seguiment per a l’escrutini final, el 
resultat del qual s’ha de traslladar a l’òrgan convocant 
al Govern als efectes de l’article 16.

4. Les persones que formen part de les meses taules 
poden fer al·legacions per escrit per manifestar la se-
va disconformitat amb qualsevol acte relacionat amb 
l’escrutini. La Comissió de Seguiment ha de resoldre 
aquestes al·legacions i traslladar-les a l’òrgan convo-
cant al Govern. Contra les resolucions que adopti es 
pot interposar recurs davant la Comissió de Control.»

27 Esmena núm. 27
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’article 16, que passa a ser el desè article del Capítol 
III del Títol II

«Article 16. Capteniment del poder públic sobre el re-
sultat

Un cop traslladat el resultat de la votació, l’òrgan con-
vocant el Govern ha de pronunciar-se, mitjançant com·
pareixença del President de la Generalitat davant el 
ple del Parlament, si s’escau, sobre la seva incidència 
en l’actuació pública sotmesa a consulta, en un termi-
ni màxim de dos mesos a partir de la celebració de la 
consulta.»

28 Esmena núm. 28
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Els articles 26 i 27 que passaran a ser els articles onzè 
i dotzè del Capítol III del Títol II, respectivament.

29 Esmena núm. 29
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un Títol III

«Títol III. Consultes populars no referendàries d’àm·
bit local

Article xxxxxxx

D’acord amb els principis generals establerts en 
aquesta llei, es regularà reglamentàriament les espe·
cificitats del procediment, convocatòria i celebració de 

consultes populars no referendàries d’àmbit local. En 
tot cas, aquest desenvolupament reglamentari ha d’in·
cloure les modalitats d’iniciativa en la promoció d’una 
consulta popular (d’iniciativa institucional i d’iniciati·
va ciutadana).»

30 Esmena núm. 30
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Per tal de renumerar el Títol III

«Títol III IV. Utilització dels mitjans electrònics»

31 Esmena núm. 31

De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 29.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2012

Pere Aragonès i Garcia Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
76162)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 107 
del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a l’articulat del Projecte de llei de consultes po-
pulars no referendàries (tram. 200-00020/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’article 1, apartat 1, que resta redactat de la mane-
ra següent:

«1.1. [...], que permetin conèixer les opinions de la ciu·
tadania respecte de les competències i funcions de la 
Generalitat i dels ens locals, en el seu marc correspo·
nent.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’article 3, apartat 1, d’uns incisos, que resta redac-
tat de la manera següent:

«3.1. [...] qüestions relatives a les competències i fun·
cions de la Generalitat de Catalunya. En el cas [...].»
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3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 4, d’un nou apartat 2, que resta redactat de 
la manera següent:

«4.2 S’entén per iniciativa institucional, les consultes 
promogudes per:

– El president/presidenta de la generalitat.

– El president/ta d’un ens local.

– El Parlament, a proposta d’una cinquena part dels 
diputats o de dos grups parlamentaris.

– Un 10% dels municipis, que han de representar com 
a mínim 500.000 habitants.

Així mateix, també poden promoure consultes dins del 
seu àmbit territorial:

– Els plens dels ens locals a proposta d’una cinquena 
part dels regidors o representants de l’ens local.

– Els consells comarcals a proposta d’una cinquena 
part dels regidors de la comarca.

– Les diputacions a proposta d’una cinquena part dels 
regidors de la província o vegueria en el moment que 
creïn.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 4, d’un nou apartat 3, que resta redactat de 
la manera següent:

«4.3. S’entén per iniciativa ciutadana, les consultes re·
gulades en el Capítol II d’aquesta Llei.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’article 5, que resta redactat de la manera següent:

«5. [...] més grans de setze anys i que estan degudament 
inscrites com a domiciliades en el padró d’algun muni·
cipi de Catalunya en el moment d’aprovació del decret 
de convocatòria.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 7, d’un nou apartat 3, que resta redactat de 
la manera següent:

«7.3. Quan es tracti d’una consulta promoguda per ini·
ciativa institucional o per iniciativa ciutadana, i siguin 
conformes a l’exigit en aquesta llei, el Govern de la 
Generalitat o l’ens local han de prendre en considera·
ció la sol·licitud i convocar la consulta abans de 90 di·
es des que la consulta demanada hagi estat validada.»

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 8, segon paràgraf, d’un incís, que resta re-
dactat de la manera següent:

«8. Excepcionalment També es pot consultar a la ciu-
tadania [...].»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 10, apartat 1, que resta redactat de la mane-
ra següent:

«10.1 [...] fiabilitat i transparència del procés. Especial·
ment caldrà vetllar pel pluralisme en l’accés als canals 
d’informació i comunicació ciutadana per tal que totes 
les opcions a consultar tinguin opció de ser escoltades 
i els ciutadans i ciutadanes tinguin accés a un procés 
de deliberació amb contrast d’opinions. Aquest siste-
ma [...].»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Es modifica l’article 10, apartat 2 i s’afegeixen les lle-
tres a i b), que resta redactat de la manera següent:

«10.2 a) [...] La comissió de seguiment estarà forma·
da, en el cas de les consultes institucionals de la mane·
ra següent: 1/3 de membres a proposta de la institució 
convocant, 1/3 a proposta del Ple del parlament o de 
l’ens local, quan correspongui, entre representants de 
les organitzacions socials o professionals interessades 
de l’àmbit territorial corresponent i 1/3 a proposta del 
Ple o de l’ens local, entre persones expertes en la matè·
ria o matèries objecte de la consulta.

10.2 b) En el cas de les consultes d’iniciativa ciutada·
na, la comissió de seguiment estarà formada per: 1/3 
de membres a proposta de la institució convocant, 1/3 a  
proposta del Ple del parlament o de l’ens local, quan 
correspongui, entre representants de les organitzaci·
ons socials o professionals interessades de l’àmbit ter·
ritorial corresponent i entre persones expertes en la 
matèria o matèries objecte de la consulta i 1/3 a pro·
posta de la comissió promotora.»
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10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 10, apartat 3, al final del paràgraf, que resta 
redactat de la manera següent:

«10.3 [...] entitats que integren la Comissió de Segui-
ment, assegurant la presència plural i d’opcions i posi·
cionaments diversos en relació a la consulta a realitzar 
entre els seus integrants.»

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 10, apartat 4, d’un incís, que resta redactat 
de la manera següent:

«10.4. [...] entre les persones, majors de 16 anys, inscri-
tes en el padró municipal [...].»

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 11, apartat 1, d’un incís al final del paràgraf, 
que resta redactat de la manera següent:

«11.1 [...] i composició, d’acord amb l’establert en l’ar·
ticle 10.2.»

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’article 13, apartat 1, que resta redactat de la ma-
nera següent:

«13.1 [...] sis membres inclòs el president o presiden·
ta escollits entre juristes i politòlegs amb experiència i 
expertesa en processos de participació. El Ple del Par·
lament designa els 6 membres dintre dels 3 mesos se·
güents a l’inici de la legislatura, que escolliran un pre·
sident entre si.»

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’article 13, apartat 4, d’un incís, que resta redactat 
de la manera següent:

«13.4 [...] de Control, té el dret d’assistir un represen-
tant [...].»

15 Esmena núm. 15
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’article 16, que resta redactat de la manera següent:

«16. [...] pronunciar-se, en el Ple del Parlament o en el 
ple de l’ens local, segons l’àmbit territorial, si s’escau, 
sobre la seva incidència en l’actuació pública sotmesa 
a consulta, en un termini [...].»

16 Esmena núm. 16
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Es modifica l’article 18, un incís al final del primer pa-
ràgraf, i es suprimeix la resta de l’article, que resta re-
dactat de la manera següent:

«18. La Comissió Promotora de la iniciativa ha d’es-
tar formada per una organització de les indicades a 
l’article 21, o per un mínim de tres persones físiques, 
que compleixin els requisits establerts per poder pren-
dre part de les votacions a les consultes establertes per 
aquesta Llei.

a) Ésser majors d’edat.

b) No ésser diputats/ades al Parlament de Catalunya.

c) No ésser persones membres de corporacions locals.

d) No ésser persones membres de les Corts Generals.

e) No ésser persones membres del Parlament europeu.

f) No incórrer en cap de les causes d’inelegibilitat o 
d’incompatibilitat que la legislació vigent estableix per 
als càrrecs electes i alts càrrecs de les institucions ca-
talanes.»

17 Esmena núm. 17
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 19, de tot l’apartat 4, que resta redactat de la 
manera següent:

«19.4 La única causa d’inadmissió de la proposta és 
l’incompliment dels requisits exigits per aquesta llei.»

18 Esmena núm. 18
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 20, que resta redactat de la manera següent:

«20. Les iniciatives poden ser d’àmbit de Catalunya o 
d’àmbit local, ja sigui municipal, supramunicipal o in·
framunicipal, segons l’òrgan competent per prendre-
les en consideració.»
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19 Esmena núm. 19
De modificació i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’article 22, apartat 2, s’afegeix un incís al primer 
paràgraf de l’apartat, i una nova lletra d) i es modifi-
ca la resta de l’apartat, que resta redactat de la manera 
següent:

«22.2. Per demanar una consulta popular en l’àmbit 
local [...] de l’ens local, que en cap cas poden ser més exi-
gents que les establertes per aquesta llei, i en defecte de 
previsió específica, les corresponents:

a) Per àmbits territorials de fins a 1000 habitants, un 
15% amb un mínim de 50 persones.

b) Per àmbits territorials d’entre 1001 i 20.000 habi·
tants, un 10% amb un mínim de 150 persones.

c) Per àmbits territorials d’entre 20.001 i 100.000 ha·
bitats, un 5% amb un mínim de 2000 persones.

d) Per àmbits territorials de més de 100.000 habitants, un 
2% i un mínim de 5000 persones.

20 Esmena núm. 20
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 22, s’addiciona un nou apartat 3, que resta 
redactat de la manera següent:

«22.3. Si la iniciativa es refereix a àmbit territorial su·
perior al municipi, com comarques o vegueries, o in·
ferior com barris o districtes, els percentatges tindran 
com a base la població concreta de l’àrea afectada.»

21 Esmena núm. 21

De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’article 23, apartat 3, que resta redactat de la ma-
nera següent:

«23.3 El termini màxim per a la recollida de signa-
tures és de 120 dies naturals amb possibilitat de sol·
licitar una pròrroga de 30 dies més, a la comissió de 
control. Els terminis computen [...].»

22 Esmena núm. 22
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 25, d’un incís del títol, que resta redactat de 
la manera següent:

«25. Acceptació, denegació o inadmissió de la sol-
licitud de convocatòria»

23 Esmena núm. 23
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’article 25, apartat 1, que resta redactat de la ma-
nera següent:

«25.1. Si les signatures vàlidament recollides assoleixen 
el nombre mínim establert, el Govern de la Generalitat 
o l’ens local han de prendre en consideració les propos-
tes presentades i convocar la consulta demanada abans 
de 90 dies des de la validació de les signatures.»

24 Esmena núm. 24
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

S’addicionen a l’Exposició de Motius, apartat I, un 
quart, cinquè i sisè paràgrafs, que resta redactat de la 
manera següent:

Exposició de Motius

I

[...] que la ciutadania participi en la presa de les decisi-
ons que afecten els seus interessos.

«Aquesta llei, però no desenvolupa l’article 122 de 
l’EAC en totes les seves potencialitats respecte les for·
mules i mecanismes de participació ciutadana i per 
tant és necessari preveure que caldrà un desenvolupa·
ment legislatiu posterior que reguli les enquestes, au·
diències públiques, fòrums de participació o qualsevol 
altra instrument de consulta sobre i participació popu·
lar en els afers públics, ja sigui en una llei marc o en 
una nova llei sectorial.

Convé recordar també que a Catalunya ja és extensa 
l’experiència en la convocatòria i celebració de con·
sultes sobre temes diversos. Tant promogudes per la 
ciutadania com especialment per ajuntaments que en 
els darrers anys han consultat sobre temes que afecta·
ven directament la població i el territori, però també 
sobre qüestions d’abast polític.

Aquesta llei ha de viure també de la maduresa i expe·
riència de tota aquesta feina i alhora tenir present que 
els processos de consulta regulats en aquesta llei tenen 
el requisit previ del necessari pluralisme en l’accés a 
la informació i el contrast d’opinions. Difícilment les 
consultes podran ser instruments d’aprofundiment de·
mocràtic si no es donen en condicions de pluralisme en 
l’accés als mitjans de comunicació, en l’accés a l’opi·
nió pública que permetin la deliberació fonamentada 
necessària entre la ciutadania.»

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 76192)

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 107 del Reglament del 
Parlament, presenta les següents esmenes a l’articulat 
del Projecte de llei de consultes populars no referendà-
ries (tram. 200-00020/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 1. Objecte i àmbit territorial

«1. L’objecte d’aquesta Llei és regular les consultes po-
pulars no referendàries, que permetin al Govern de la 
Generalitat escoltar les opinions de la ciutadania res-
pecte exclusivament les competències pròpies, així 
com els ens locals de Catalunya, també, en l’àmbit de 
les seves competències pròpies.

En cap cas les consultes populars no referendàries poden 
tenir per objecte les qüestions sobre matèries tributàries.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 1. Objecte i àmbit territorial

«2. La convocatòria ha de determinar l’àmbit territo·
rial i, si s’escau, el sectorial a qui s’adreça la consulta, 
de manera que:

a) Si s’adreça només a un àmbit territorial, aquest no 
pot ser en cap cas coincident amb el d’una o vàries cir·
cumscripcions electorals.

b) Si s’adreça a un àmbit sectorial concret, aquest no 
pot contenir més de la meitat del cens electoral de la 
circumscripció electoral a qui s’adreci la consulta.»

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 2. Definicions

«a) Consulta popular no referendària: qualsevol tipus 
de crida feta per un poder públic a la població perquè 
manifesti la seva opinió sobre una determinada actua-
ció o política pública, mitjançant un vot lliure, directe 
i secret, realitzat d’acord amb els preceptes d’aquesta 
Llei, sense que la població cridada a la mateixa coin·
cideixi amb el cens electoral.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 2. Definicions

«c) Comissió de Control: és l’òrgan responsable de su-
pervisar l’actuació de la Comissió de Seguiment i tam-
bé l’actuació de l’òrgan convocant, en els termes previs-
tos per aquesta Llei.»

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 3. Competència

«1. El president o presidenta de la Generalitat, prèvia 
deliberació del Govern, pot demanar l’opinió de la ciu-
tadania sobre qüestions relatives a matèries de compe-
tència de la Generalitat de Catalunya. En el cas que la 
consulta afecti competències d’altres institucions que 
integren la Generalitat, el Govern pot demanar el parer 
de l’òrgan corresponent abans de la convocatòria.»

6 Esmena núm. 6
De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 5. Persones legitimades

«Estan legitimades per votar en les consultes populars 
no referendàries les persones que no estan privades 
dels drets polítics, més grans de setze anys, i que tenen 
la condició política de catalans, d’acord amb l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, o són ciutadans o ciutada-
nes dels estats membres de la Unió Europea altres que 
l’Estat espanyol o ciutadans o ciutadanes d’Islàndia, 
Liechtenstein, Noruega o Suïssa, i estan degudament 
inscrites com a domiciliades en el padró d’algun mu-
nicipi de Catalunya.»

7 Esmena núm. 7
De supressió i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 6. Efectes de les consultes

«Les consultes fetes per un poder públic a la ciutada-
nia per conèixer la seva opinió sobre una determinada 
actuació o política pública, a l’empara d’aquesta Llei, 
no tenen caràcter vinculant.

No obstant l’anterior, l’òrgan convocant ha donar ex·
plicacions públiques respecte del seu capteniment vers 
el resultat de la consulta.»
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8 Esmena núm. 8
De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 8. Objecte de la consulta

«L’objecte de la consulta pot contenir una o més pre-
guntes que han de ser formulades de manera clara, 
succinta i inequívoca per tal que les persones legiti-
mades puguin respondre de manera afirmativa, nega-
tiva o en blanc. o triant una proposta entre diferents 
alternatives.

Excepcionalment, es pot consultar a la ciutadania so-
bre diferents propostes alternatives, en relació amb les 
quals se’n pot votar una.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 9. Decret de convocatòria

«El decret de convocatòria ha de contenir la informa-
ció següent:

a) La pregunta, preguntes o alternatives sotmeses a vo-
tació.»

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 9. Decret de convocatòria

«El decret de convocatòria ha de contenir la informa-
ció següent:

a) bis. Els àmbits territorials i, si s’escau, sectorials a 
que vagi adreçada la consulta, d’acord amb l’art. 1.2.»

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 9. Decret de convocatòria

«d) Els llocs on, i la forma com es pot fer la votació.»

12 Esmena núm. 12
De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 10. Sistema de garanties

«1. La convocatòria de la consulta ha d’incorporar el 
sistema de garanties que permeti assegurar la fiabili-
tat i transparència del procés. Aquest sistema, en els 
termes establerts reglamentàriament, ha de ser aprovat 
per l’òrgan convocant juntament amb la pregunta, pre·
guntes o alternatives sotmeses a consulta. Igualment, 
durant tot el procediment de consulta s’ha de garantir 
el compliment de la normativa de protecció de dades de 
caràcter personal.»

13 Esmena núm. 13
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 10. Sistema de garanties

«1 bis. Durant tot el procediment de consulta s’ha de ga·
rantir el compliment de la normativa de protecció de da·
des de caràcter personal.»

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 10. Sistema de garanties

«2. El sistema de garanties ha d’incorporar necessària-
ment una comissió de seguiment designada per l’òrgan 
convocant. La Comissió es compon de representants 
de l’òrgan convocant i de les organitzacions socials 
o professionals interessades de l’àmbit territorial i, si 
s’escau, sectorial corresponent, i que hagin manifestat 
la voluntat de formar part del procés, així com de per-
sones físiques independents i de reconegut prestigi en 
els seus àmbits d’actuació.»

15 Esmena núm. 15
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 10. Sistema de garanties

«3. En el moment de la convocatòria s’ha d’obrir un 
termini de trenta dies, [...]»

16 Esmena núm. 16
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 10. Sistema de garanties

«4. [...]

El president o presidenta i les persones membres de les 
meses de votació, així com els seus suplents, han de 
ser escollits per sorteig entre les persones inscrites en 
el padró municipal de l’àmbit territorial i, si s’escau, 
sectorial de la consulta. Les persones escollides poden 
renunciar a formar-ne part de la mesa amb l’antelació 
establerta en el decret de convocatòria.

17 Esmena núm. 17
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 11. Comissió de Seguiment

«2. Els acords de la Comissió de Seguiment poden ser 
recorreguts davant la Comissió de Control, en el ter-
mini de dos dies a comptar de l’endemà de la data de 
l’acord.»
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18 Esmena núm. 18
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 12. Comissió de Control

1. Corresponen a la Comissió de Control les competèn-
cies següents:

a) Resoldre els recursos instats contra les decisions de 
la Comissió de Seguiment, així com establir instrucci-
ons vinculants aplicables a diferents consultes.

b) Establir criteris interpretatius per a les meses i per 
a la Comissió de Seguiment, així com assessorar, amb 
caràcter no vinculant, l’òrgan convocant i la Comissió 
de Seguiment un cop constituïda, en les qüestions que 
li plantegin.

c) En els casos d’iniciativa ciutadana, resoldre, si s’es-
cau, abans de la convocatòria de la consulta, els recur-
sos presentats contra les resolucions que posin fi a la 
tramitació del procediment, incloses les relatives a l’as-
soliment del nombre mínim de signatures necessàries.

d) Qualsevol altra atribució que se li pugui encomanar 
per llei.

2. La Comissió de Control té naturalesa administrativa 
i els seus actes posen fi a la via administrativa.»

19 Esmena núm. 19
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 13. Composició de la Comissió de Control

1. La Comissió de Control es compon de sis juristes de 
prestigi reconegut, inclòs el president o presidenta. El 
Govern designa el president o presidenta i dues perso-
nes membres més, i el Ple del Parlament designa les 
altres tres persones membres, dintre dels tres mesos se-
güents a l’inici de la legislatura.

2. El nomenament de les persones membres de la Co-
missió de Control es fa per decret del president o pre-
sidenta de la Generalitat, i es renova a l’inici de cada 
legislatura.

3. Actua com a secretari o secretària de la Comissió de 
Control una persona funcionària designada pel presi-
dent o presidenta de la Comissió de Control, que parti-
cipa en les deliberacions, amb veu però sense vot.

4. En les sessions de la Comissió de Control pot assistir 
un representant de la institució convocant de la consul-
ta a tractar, amb veu i sense vot.»

20 Esmena núm. 20
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 14. Votació

«1. La votació s’ha de poder realitzar presencialment, 
per correu, i per mitjans electrònics, en els termes pre-
vistos en el títol III, durant el període de votació deter-
minat en el decret de convocatòria.»

21 Esmena núm. 21

De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 14. Votació

«2. Un cop iniciada la votació ha de continuar sense 
interrupció fins a la finalització del període de votació.

22 Esmena núm. 22
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 14. Votació

«4. En el moment de la votació en les meses ha d’ha-
ver-hi una llista de les persones inscrites al padró que 
puguin exercir el dret de vot. La llista de les perso-
nes amb dret de vot ha de ser custodiada pel personal 
designat per l’administració convocant que assumiran 
les responsabilitats relatives a la protecció de dades de 
caràcter general.»

23 Esmena núm. 23
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 15. Escrutini i publicació dels resultats

«4. Les persones que formen part de les meses poden 
fer al·legacions per escrit per manifestar la seva discon-
formitat amb qualsevol acte relacionat amb l’escrutini. 
La Comissió de Seguiment ha de resoldre aquestes al-
legacions i traslladar-les a l’òrgan convocant. Contra 
les resolucions que adopti es pot interposar recurs da-
vant la Comissió de Control.»

24 Esmena núm. 24
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 20. Àmbit de la iniciativa

«Les iniciatives poden ser exclusivament d’àmbit de 
Catalunya o d’àmbit local, segons l’òrgan competent 
per prendre-les en consideració, sense perjudici de que 
l’àmbit de la consulta hagi de complir els requisits es·
tablerts a l’article 1.2. de aquesta llei.»
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25 Esmena núm. 25
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 22. Signatures de suport

«1. Per demanar una consulta popular en l’àmbit de 
Catalunya cal un mínim de 50.000 signatures vàlides 
de persones físiques.»

26 Esmena núm. 26
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 26. Termini inhàbils per a la promoció de no-
ves consultes

«1. Una vegada iniciats [...] fins transcorreguts quatre 
anys a [...].»

27 Esmena núm. 27
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 26. Terminis inhàbils per a la promoció de no-
ves consultes

«1 bis. No es pot promoure cap consulta popular d’àm·
bit de Catalunya, en el període comprès entre la con·
vocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya i la 
constitució del Govern.»

28 Esmena núm. 28
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 28. Ús dels mitjans electrònics i principis ge-
nerals

«1. Les consultes populars han d’oferir la possibilitat 
d’expressar el vot per mitjans electrònics, segons el ti-
pus de consulta, en els termes establerts reglamentà-
riament, i respectant els principis generals de demo-
cràcia i participació i, de forma més específica, els 
aspectes següents: [...]

29 Esmena núm. 29
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De tota la disposició transitòria segona.

30 Esmena núm. 30
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Exposició de motius

Nou paràgraf entre el segon i el tercer.

«La llei preveu que puguin ser cridats a consulta els 
ciutadans ja sigui per adscripció a un determinat ter·
ritori, o per pertànyer a un determinat sector social, o 

ambdós simultàniament. Aquesta possibilitat dota de 
la flexibilitat suficient el poders públics per poder rea·
litzar consulta sota diferents formats, tenint en comp·
te que si en algun cas es desitja consulta el conjunt 
del cos electoral, es pot recórrer a la consulta refe·
rendària.»

31 Esmena núm. 31

De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Exposició de motius

Paràgraf tercer

«El capítol I del títol II regula les consultes populars 
mitjançant votació i determina la competència per 
convocar-les al Govern, en l’àmbit de la Generalitat de 
de Catalunya, [...]»

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2012

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 76203)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 107 del 
Reglament del Parlament, presenta les següents esme-
nes a l’articulat del Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries (tram. 200-00020/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

De tot el primer paràgraf de l’apartat i de l’exposició 
de motius

«A l’ordenament jurídic català, l’Estatut d’autonomia 
reconeix el dret del ciutadà a ser escoltat i ha desen·
volupat el dret de participació amb intensitat i concre·
ció, reconeixent el dret a promoure la convocatòria de 
consultes populars a la Generalitat i als ajuntaments.»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del segon paràgraf de l’apartat i de l’exposició de mo-
tius

«L’article 122 de l’Estatut preveu la competència ex-
clusiva de la Generalitat en matèria de consultes po-
pulars d’àmbit local i també la competència exclusiva 
per promoure consultes populars en l’àmbit de la seva 
competència.»
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3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del quart paràgraf de l’apartat ii de l’exposició de mo-
tius

«Pel que fa a l’àmbit de Catalunya, l’objecte de les con-
sultes són les qüestions polítiques de transcendència 
especial per a la ciutadania en l’àmbit de les compe-
tències de la Generalitat de Catalunya, entesa en els 
termes de l’article 2.1 de l’Estatut d’autonomia, com 
a sistema institucional en què s’organitza políticament 
l’autogovern de Catalunya.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del cinquè paràgraf de l’apartat ii de l’exposició de 
motius

«D’altra banda, les consultes d’àmbit local són les que 
afecten les competències que els ens locals de Catalu-
nya poden exercir a l’empara de la seva autonomia lo-
cal, reconeguda per l’Estatut d’autonomia.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del sisè paràgraf de l’apartat ii de l’exposició de mo-
tius

«Aquesta Llei simplifica i garanteix el procediment 
de recollida de signatures i validació de la proposta de 
consulta, quan aquesta prové de la ciutadania.»

6 Esmena núm. 6
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del sisè paràgraf de l’apartat iii de l’exposició de mo-
tius

«La part final de la Llei conté una disposició addicio·
nal, la darrera d’aquestes especifica el caràcter suple-
tori de la Llei 1/2006, d’iniciativa legislativa popular, 
en totes les qüestions no regulades per aquesta llei; du-
es disposicions transitòries, una de les quals preveu 
l’entrada en vigor de la Llei en relació amb els ens lo-
cals una vegada s’aprovi la Llei de governs locals o els 
ajuntaments desenvolupin reglamentàriament les pre-
visions d’aquesta Llei; i dues disposicions finals, per 
fixar l’entrada en vigor de la Llei i per atorgar facul-
tats al Govern per al desplegament reglamentari de la 
Llei.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 1 de l’article 1

«1. L’objecte d’aquesta Llei és regular les consultes po-
pulars no referendàries, que permetin al Govern de la 
Generalitat escoltar les opinions de les persones o col·
lectius legitimats respecte de les decisions que la Ge·
neralitat de Catalunya, o els ens locals, poden adoptar 
en el marc de les atribucions que els reconeix l’ordena·
ment jurídic.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat a) de l’article 2

«a) Consulta popular no referendària: qualsevol tipus 
de crida feta per un poder públic als subjectes legiti·
mats perquè manifestin la seva opinió sobre una deter·
minada actuació, iniciativa o política pública, realit·
zada d’acord amb els preceptes d’aquesta Llei.»

9 Esmena núm. 9
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

De l’apartat b) de l’article 2

«b) Comissió de Seguiment: és l’òrgan responsable de 
vetllar en primera instància pel correcte desenvolupa·
ment del procés de consulta, d’acord amb els principis 
de claredat, transparència i eficàcia.»

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou apartat f) a l’article 2

«f) Campanya informativa: campanya promoguda per 
l’ens convocant amb la finalitat de donar a conèixer 
entre les persones o els col·lectius legitimats a partici·
par l’objecte i el procediment de la consulta.»

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou apartat g) a l’article 2

«g) Registre de participació de nacionals de tercers es·
tats: fitxer en el qual s’han d’inscriure les persones que 
consten al Registre de Població de Catalunya en el mo·
ment de convocar·se la consulta i que essent de tercers 
estats vulguin participar en una determinada consul·
ta popular. Les característiques i el funcionament del 
Registre s’establirà reglamentàriament. La seva gestió 
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correspondrà a l’òrgan que determini la institució con·
vocant en el decret de convocatòria.»

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou apartat h) a l’article 2

«h) Taula de participació: òrgan col·legiat encarregat 
de gestionar el procediment de consulta en el seu àmbit 
territorial.»

13 Esmena núm. 13
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 1 de l’article 3

«1. El president o presidenta de la Generalitat, prèvia 
deliberació del Govern, pot demanar l’opinió de les 
persones o col·lectius legitimats sobre les decisions que 
la Generalitat de Catalunya pot adoptar en el marc de 
les atribucions que li reconeix l’ordenament jurídic. 
En el cas que la consulta incideixi en decisions d’altres 
institucions que integren la Generalitat, el Govern pot 
demanar el parer de l’òrgan corresponent abans de la 
convocatòria. Igualment pot demanar dictamen del Con-
sell de Garanties Estatutàries.»

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 2 de l’article 3

«2. Els ens locals, mitjançant els seus presidents o pre-
sidentes, també poden demanar l’opinió de les persones 
o col·lectius legitimats en les decisions que els ens locals 
poden adoptar en el marc de les atribucions que els re·
coneix l’ordenament jurídic, i d’acord amb el que s’esta-
bleixi a la normativa específica d’àmbit local.»

15 Esmena núm. 15
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

De l’article 5

«Poden participar en les consultes populars no refe-
rendàries les persones que no estan privades dels drets 
polítics més grans de setze anys degudament inscrites 
al Registre de Població de Catalunya, sens perjudici 
del que disposa l’apartat següent.»

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou apartat 2 a l’article 5

«2. Les persones nacionals de tercers estats inscrites en 
el Registre de Població de Catalunya en el moment de 
la convocatòria poden participar si prèviament s’han 

inscrit en el Registre de participació de nacionals de 
tercers estats, als efectes d’acreditar la seva residència 
legal.»

17 Esmena núm. 17
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’article 6

«Les consultes fetes per un poder públic a les perso·
nes o col·lectius legitimats per conèixer la seva opinió 
sobre una determinada actuació, iniciativa o política 
pública, a l’empara d’aquesta Llei, no tenen caràcter 
vinculant.»

18 Esmena núm. 18
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’encapçalament del títol II

«Títol II. Procediment de les consultes»

19 Esmena núm. 19
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’encapçalament del capítol i del títol II

«Capítol I. Disposicions generals»

20 Esmena núm. 20
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 1 de l’article 7

«1. La convocatòria de consulta popular en l’àmbit 
competencial de la Generalitat de Catalunya correspon 
al president de la Generalitat.»

21 Esmena núm. 21

De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 2 de l’article 7

«2. En l’àmbit local, la convocatòria correspon al pre-
sident de l’entitat local.»

22 Esmena núm. 22
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del paràgraf 2 de l’article 8

«Igualment, es pot consultar a la ciutadania sobre di-
ferents propostes alternatives, en relació amb les quals 
se’n pot escollir una.»
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23 Esmena núm. 23
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

De l’article 9

«El decret de convocatòria ha de contenir la informa-
ció següent:

a) La pregunta o preguntes sotmeses a consulta.

b) El període de consulta.

c) Les característiques i el temps de durada de la cam-
panya informativa, que no pot ser inferior a quinze di-
es ni superior a un mes.

d) El sistema de consulta, els models oficials a emprar 
i la relació dels espais on es poden consultar els llocs 
concrets de realització de la consulta.

e) El sistema de garanties i les mesures de control del 
procés, incloent-hi la composició de la Comissió de Se-
guiment.

f) La creació i el funcionament del Registre de participa-
ció de nacionals de tercers estats.

g) La composició i l’àmbit territorial de les taules de par-
ticipació.»

24 Esmena núm. 24
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou apartat 2 a l’article 9

«2. El Decret de convocatòria de la consulta es publi·
ca al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya si és 
d’àmbit de la Generalitat i al Butlletí Oficial de la Pro·
víncia si és d’àmbit local.»

25 Esmena núm. 25
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 2 de l’article 10

«2. El sistema de garanties ha d’incorporar, a més de 
la Comissió de Control, necessàriament una Comissió 
de Seguiment, o diverses, designada per l’òrgan con-
vocant en funció de l’àmbit de la consulta. La Comis-
sió es compon de representants de l’òrgan convocant i 
de les organitzacions socials o professionals interessa-
des de l’àmbit territorial corresponent, i que hagin ma-
nifestat la voluntat de formar part del procés, així com 
de persones físiques independents i de reconegut presti-
gi en els seus àmbits d’actuació.»

26 Esmena núm. 26
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 3 de l’article 10

«3. Les taules de participació estan formades per un 
representant de l’òrgan convocant, que tingui la con·
dició de funcionari en el que no concorri cap causa 
d’abstenció, que actua com a president, i dos membres 
que han de ser escollits per sorteig entre les persones 
inscrites en el Registre de Població de Catalunya de 
l’àmbit territorial de la consulta, en els termes esta·
blerts reglamentàriament. Per a la vàlida constitució 
de la taula de participació es requereix, en tot cas, la 
presència del president.»

27 Esmena núm. 27
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 4 de l’article 10

«4. Les organitzacions que formen part de la Comissió 
de Seguiment poden tenir representants, degudament 
acreditats, en les taules de participació als efectes d’es-
tar presents en els actes de constitució, participació i 
recompte, en els termes reglamentàriament establerts.»

28 Esmena núm. 28
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 5 de l’article 10

«5. L’òrgan convocant pot designar persones de suport 
a les taules de participació amb la finalitat de prestar 
assistència en el desenvolupament del procés de con·
sulta.»

29 Esmena núm. 29
D’addició
GP de Convergència i Unió

Un nou article 10 bis

«Article 10 bis. Composició de la Comissió de segui·
ment

1. La Comissió de Seguiment es compon de represen·
tants de l’òrgan convocant, dels partits polítics, i de les 
organitzacions socials o professionals interessades de 
l’àmbit territorial corresponent, i que hagin manifestat 
la voluntat de formar part del procés, així com de per·
sones físiques independents i de reconegut prestigi en 
els seus àmbits d’actuació.

2. En el moment de la convocatòria s’ha d’obrir un ter·
mini, no superior a vint dies naturals, en què els par·
tits polítics i les organitzacions socials o professionals 
interessades han de manifestar la voluntat de formar 
part del procés de consulta.
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3. Tenen la condició d’interessats els partits polítics i 
qualsevol organització social o professional inscrita en 
un registre públic, l’objecte social de la qual tingui re·
lació amb la matèria sotmesa a consulta i així ho acor·
di el seu òrgan de govern.

4. Una vegada exhaurit aquest termini, l’òrgan convo·
cant designa les persones o entitats que composen la 
Comissió de Seguiment, garantint el principi de plura·
litat i representativitat.»

30 Esmena núm. 30
D’addició
GP de Convergència i Unió

De l’encapçalament de l’article 11

«Article 11. Funcions de la Comissió de Seguiment»

31 Esmena núm. 31

De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 1 de l’article 11

«1. Correspon a la Comissió de Seguiment:

a) Efectuar el recompte final i traslladar·lo a l’organis·
me convocant.

b) Resoldre les incidències que es plantegin amb re·
lació a la campanya informativa, la constitució de 
les taules de participació, el recompte dels resultats i 
qualsevol altra que es pugui produir en el desenvolu·
pament de la jornada de consulta fins a la publicació 
dels resultats.»

32 Esmena núm. 32
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou apartat 1 bis a l’article 11

«1 bis. La Comissió de Seguiment actua d’acord amb 
els principis de neutralitat i imparcialitat.»

33 Esmena núm. 33
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’apartat 2 de l’article 11

«2. Els acords de la Comissió de Seguiment poden ser 
recorreguts davant la Comissió de Control, en el ter-
mini de dos dies hàbils a comptar de l’endemà de la 
data de l’acord.»

34 Esmena núm. 34
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’encapçalament de l’article 12

«Article 12. Funcions de la comissió de control»

35 Esmena núm. 35
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’article 12 apartat 1

«1. Corresponen a la Comissió de Control les funcions 
següents:

a) Resoldre els recursos instats contra les decisions de 
la Comissió de Seguiment.

a bis) Establir instruccions vinculants aplicables a di·
ferents consultes.

b) Establir criteris interpretatius per a les taules de 
participació i per a la Comissió de Seguiment, així com 
assessorar, amb caràcter no vinculant, l’òrgan convo·
cant i la Comissió de Seguiment, en les qüestions que 
li plantegin.

c) En els casos d’iniciativa ciutadana, informar amb 
caràcter previ a la inadmissió de la sol·licitud de con·
vocatòria per les causes establertes a l’art. 19.4.

d) Qualsevol altra atribució que se li pugui encoma·
nar.»

36 Esmena núm. 36
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

De l’article 14

«Article 14. Consulta

1. La consulta es realitza presencialment, o per correu, 
si bé es pot fer per mitjans electrònics, en els termes 
previstos en el títol III, durant el període de votació de-
terminat en el decret de convocatòria.

2. Un cop estesa l’acta de constitució de la taula de 
participació, s’ha d’iniciar la consulta, que ha de con-
tinuar sense interrupció fins a la finalització del perí-
ode previst.

3. En la consulta s’han d’utilitzar els models oficials, 
d’acord amb el que estableix el decret de convocatòria 
de la consulta.

4. A les taules de participació hi ha d’haver una llista 
de les persones legitimades a participar en la consul·
ta que ha de ser custodiada pel personal designat per 
l’administració convocant.»

37 Esmena núm. 37
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

De l’article 15

«Article 15. Recompte i publicació dels resultats

1. Finalitzat el període de consulta, les taules de parti·
cipació procedeixen a realitzar el recompte.
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2. Són nul·les les paperetes que no s’ajusten al mo-
del oficial, les que susciten dubtes sobre la decisió del 
participant i les que contenen esmenes, signes o mots 
aliens a la consulta. Es considera resposta en blanc 
el sobre que no conté cap papereta. Si el sobre conté 
més d’una papereta amb la mateixa opció, es consi·
dera vàlida una única resposta. Si el sobre conté pa-
peretes de diferents opcions, la resposta es considera 
nul·la.

3. El president o presidenta de la taula de participació 
ha d’estendre l’acta del recompte realitzat, signada per 
tots els components de la taula, que s’ha de lliurar a la 
Comissió de Seguiment per al recompte final, el resul-
tat del qual s’ha de traslladar a l’òrgan convocant als 
efectes de l’article 16.

4. Les persones que formen part de les taules de par·
ticipació i els representants acreditats poden fer al-
legacions per escrit per manifestar la seva discon-
formitat amb qualsevol incidència produïda durant 
el desenvolupament de la jornada de consulta i el re·
compte. La Comissió de Seguiment ha de resoldre 
aquestes al·legacions i traslladar-les a l’òrgan convo-
cant. Contra les resolucions que adopti es pot interpo-
sar recurs davant la Comissió de Control.»

38 Esmena núm. 38
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

De l’article 16

«Un cop traslladat el resultat de la consulta, l’òrgan 
convocant ha de pronunciar-se, si s’escau, sobre la seva 
incidència en l’actuació pública sotmesa a consulta, en 
un termini màxim de dos mesos a partir de la celebra-
ció de la consulta.»

39 Esmena núm. 39
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou apartat 2 a l’article 17

«2. S’exclouen de la iniciativa ciutadana per promoure 
una consulta popular les matèries següents:

a) Les matèries que l’Estatut reserva a la iniciativa le·
gislativa exclusiva dels diputats, els grups parlamenta·
ris o el Govern.

b) Les matèries referides a la planificació general de 
l’activitat econòmica de la Generalitat, o que tinguin 
un cost econòmic per als pressupostos públics.

c) Totes aquelles matèries que, d’acord amb l’art. 62 
de l’Estatut d’autonomia, són de desenvolupament 
bàsic.»

40 Esmena núm. 40
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’article 18

«La Comissió Promotora de la iniciativa pot estar for·
mada per una o més associacions, fundacions, orga·
nitzacions socials i professionals, sindicats o col·legis 
oficials que exerceixin les seves funcions en l’àmbit ter·
ritorial respectiu, o per un mínim de tres persones físi·
ques que compleixin els requisits establerts per poder 
prendre part en les consultes i, a més, les següents:

a) Ésser majors de setze anys.

b) No ésser diputats/ades al Parlament de Catalunya.

c) No ésser membres electes de corporacions locals.

d) No ésser diputats o senadors de les Corts Generals.

e) No ésser diputats del Parlament europeu.

f) No incórrer en cap de les causes d’inelegibilitat o 
d’incompatibilitat que la legislació vigent estableix per 
als càrrecs electes i alts càrrecs de les institucions ca·
talanes.

g) No ésser membres del Govern.»

41 Esmena núm. 41

De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 2 de l’article 19

«2. La sol·licitud d’iniciativa ha d’anar acompanyada 
dels documents següents:

a) El text que es proposa sotmetre a consulta.

b) Una memòria explicativa de les raons que aconsellen, 
segons el parer de les persones promotores, la iniciativa 
per promoure la consulta popular.

c) La relació dels membres que componen la comissió pro-
motora i de llurs dades personals.

d) Quan la iniciativa és promoguda per persones jurídi-
ques, cal aportar la certificació de l’acord de l’òrgan com-
petent en el qual ha estat acordada la seva presentació.»

42 Esmena núm. 42
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou apartat 2 bis a l’article 19

«2 bis. En el cas de la iniciativa ciutadana d’àmbit lo·
cal, cal que el Ple acordi la seva admissió a tràmit per 
majoria absoluta.»
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43 Esmena núm. 43
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 3 de l’article 19

«3. En un termini no superior a dos mesos, l’òrgan 
competent ha de comunicar a la primera persona sig-
nant de la iniciativa la seva admissió o inadmissió a 
tràmit. En el cas d’admissió, ha de lliurar el model ofi-
cial de full de recollida de signatures, que ha de conte-
nir el text íntegre de la consulta i el nom, cognoms, domi-
cili i número de document nacional d’identitat o número 
d’identificació d’estrangers de la persona signant.»

44 Esmena núm. 44
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 4 de l’article 19

«4. Són causes d’inadmissibilitat de la sol·licitud d’ini·
ciativa:

a) Que l’objecte de la consulta no s’ajusti a les previsions 
d’aquesta Llei.

b) Que la documentació presentada pels promotors de la 
iniciativa no compleixi algun dels requisits que estableix 
l’apartat segon.

c) Que reprodueixi una altra iniciativa de consulta popu-
lar de contingut igual o substancialment equivalent pre-
sentat en els terminis inhàbils que preveu l’article 26.1.

d) Que hagi estat presentat en els terminis inhàbils que 
preveu l’article 26.2.

e) Que no s’hagi assolit l’acord del Ple en el cas de la inicia-
tiva ciutadana d’àmbit local.»

45 Esmena núm. 45
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’article 21

«En funció de l’àmbit territorial de la consulta que es 
vol promoure, poden ser signants de la iniciativa les 
persones que compleixin els requisits exigits en aques-
ta Llei per prendre part en la consulta.»

46 Esmena núm. 46
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 1 de l’article 22

«1. Per demanar una consulta popular en l’àmbit de 
Catalunya calen les signatures vàlides del 12% de les 
persones inscrites al Registre de la Població de Cata·
lunya majors de 16 anys.»

47 Esmena núm. 47
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 1 de l’article 23

«1. La recollida de signatures es fa mitjançant els fulls 
conformes al model oficial lliurat per l’òrgan convo·
cant.»

48 Esmena núm. 48
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 3 de l’article 23

«3. El termini màxim per a la recollida de signatures 
és de tres mesos, i en el cas de les consultes populars 
d’àmbit municipal és de dos mesos. Els terminis com-
puten a partir de la data de notificació de l’admissió a 
tràmit.»

49 Esmena núm. 49
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 1 de l’article 24

«1. Un cop recollit el nombre mínim de signatures, els 
fulls es lliuren al Govern de la Generalitat o a l’ens lo·
cal corresponent per a la comprovació de la seva va·
lidesa i de la inscripció en el Registre de Població de 
Catalunya.»

50 Esmena núm. 50
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 2 de l’article 24

«2. L’acreditació de la inscripció en el Registre de Po·
blació de Catalunya es du a terme mitjançant certificat 
de l’Institut d’Estadística de Catalunya, de conformitat 
amb les dades de la darrera actualització disponible. 
Els certificats s’han d’emetre en un termini màxim de  
dos mesos a comptar des de la presentació dels fulls 
de signatures.»

51 Esmena núm. 51

De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

De l’encapçalament de l’article 25

«Article 25. Acceptació o denegació o inadmissió de la 
sol·licitud de convocatòria»
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52 Esmena núm. 52
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 1 de l’article 25

«1. L’òrgan competent per convocar ha de resoldre so·
bre la validesa de les signatures en el termini d’un mes 
des del lliurament de la certificació de signatures per 
l’Institut d’Estadística de Catalunya.»

53 Esmena núm. 53
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou l’apartat 1 bis de l’article 25

«1 bis. Si les signatures validades assoleixen el nombre 
mínim establert, l’òrgan competent ha de convocar la 
consulta demanada en un termini no superior a sis me·
sos des de la resolució.»

54 Esmena núm. 54
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 2 de l’article 25

«2. La convocatòria de la consulta demanada només 
pot ser denegada, mitjançant resolució motivada que 
s’ha de notificar a la Comissió Promotora, quan el 
nombre de signatures validades no arribi al mínim le·
galment exigible.»

55 Esmena núm. 55
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

De l’encapçalament de l’article 26

«Article 26. Terminis inhàbils per a la promoció i ce·
lebració de noves consultes»

56 Esmena núm. 56
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 1 de l’article 26

«1. Una vegada iniciats els tràmits per promoure una 
consulta popular, no es poden promoure altres con-
sultes de contingut igual o substancialment equivalent 
fins transcorreguts dos anys a comptar:

a) Des de la celebració de la consulta.

b) Des de la finalització del procés de validació i re-
compte de les signatures en cas de denegació o d’inad-
missió de la sol·licitud de convocatòria.

c) Des del moment de conclusió del termini de reco-
llida de signatures o aquell altre anterior en què hagi 
decaigut la sol·licitud.»

57 Esmena núm. 57
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 2 de l’article 26

«2. No es pot promoure ni celebrar cap consulta popu-
lar d’iniciativa ciutadana d’àmbit local en els sis mesos 
anteriors a les eleccions locals ni en el període com·
près entre les eleccions i la constitució de l’ens local.»

58 Esmena núm. 58
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou apartat 3 a l’article 26

«3. No es pot promoure ni celebrar cap consulta popu·
lar d’iniciativa ciutadana d’àmbit de Catalunya a par·
tir del moment de la dissolució del Parlament i de la 
convocatòria d’eleccions i fins que no hagin transcor·
regut cent dies des del moment de la presa de possessió 
del president de la Generalitat.»

59 Esmena núm. 59
De supressió
GP de Convergència i Unió

De la disposició addicional segona

«Segona. Normativa d’aplicació subsidiària

Per a totes les qüestions no regulades per aquesta Llei 
és aplicable la Llei 1/2006, de 16 de febrer, d’iniciativa 
legislativa popular.»

60 Esmena núm. 60
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’encapçalament de la disposició transitòria segona

«Segona. Designació de les persones membres de la 
Comissió de Control.»

61 Esmena núm. 61

De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

De la disposició transitòria segona

«Una vegada entri en vigor aquesta Llei, el Ple del Par-
lament ha de designar les persones membres de la Co-
missió de Control hauran de ser nomenades en el ter-
mini de tres mesos.»

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Esmenes presentades Subgrup Parlamentari de Solidari-

tat Catalana per la Independència (reg. 76204)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 107 del Regla-
ment del Parlament, presenta les següents esmenes a 
l’articulat de la Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries (tram. 200-00020/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

De l’article 1.1, que quedaria redactat de la següent 
manera:

1. L’objecte d’aquesta Llei és regular les consultes po·
pulars no referendàries, que permetin al Govern de la 
Generalitat escoltar les opinions de la ciutadania res·
pecte a qualsevol assumpte d’interès públic, així com 
els ens locals de Catalunya sobre qualsevol assumpte 
d’interès públic.

2 Esmena núm. 2
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

De l’article 3, que quedaria redactat de la següent ma-
nera:

Article 3. Competència

1. El president o presidenta de la Generalitat, prèvia 
deliberació del Govern, pot demanar l’opinió de la ciu·
tadania sobre qualsevol assumpte d’interès públic.

2. Els ens locals, mitjançant els seus presidents o presi·
dentes, també poden demanar l’opinió de la ciutadania 
sobre qualsevol assumpte d’interès públic.

3 Esmena núm. 3
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

De l’article 5, que quedaria redactat de la següent ma-
nera:

Article 5. Persones legitimades

Estan legitimades per votar en les consultes populars 
no referendàries les persones de 16 o més anys el dia 
de la consulta que estiguin empadronades amb l’an·
telació suficient a algun municipi de Catalunya i que 
comptin amb Document Nacional d’Identitat (DNI) o 
amb Número d’Identificació d’Estranger (NIE).

4 Esmena núm. 4
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

De l’article 7, que quedaria redactat de la següent ma-
nera:

Article 7. Convocatòria

1. La convocatòria de consulta popular mitjançant vo·
tació a tot Catalunya correspon al President o Presi·
denta de la Generalitat de Catalunya, que haurà de 
convocar·la no més tard de dos mesos després de ser 
instat:

a) Pel Govern de la Generalitat.

b) Pel Parlament de Catalunya.

c) Pel 5% dels municipis de Catalunya, que tinguin al·
menys el 5% de la població empadronada de Catalu·
nya amb DNI o NIE.

d) Per iniciativa popular d’almenys 50.000 persones 
de 16 o més anys empadronades a Catalunya, amb 
DNI o NIE.

2. La convocatòria de consulta popular mitjançant vo·
tació a l’àmbit local correspon a l’Alcalde o Alcaldes·
sa, que haurà de convocar·la no més tard de dos mesos 
després de ser instat:

a) Pel Govern de la corporació local.

b) Pel plenari de la corporació local.

c) Per iniciativa popular d’almenys el 5% de les perso·
nes de l’àmbit de la corporació local de 16 o més anys 
empadronades amb DNI o NIE.

5 Esmena núm. 5
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

De l’article 18. a), referent a la comissió promotora, 
que quedaria redactat de la següent manera:

a) Majors de 16 anys.

6 Esmena núm. 6
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

De l’article 22.2, que quedaria redactat de la següent 
manera:

2. Per demanar una consulta popular en l’àmbit local 
calen les signatures vàlides d’almenys el 5% de les per·
sones de l’àmbit de la corporació local de 16 o més 
anys empadronades amb DNI o NIE.
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7 Esmena núm. 7
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

De l’article 25.1 de la llei, fet que modificaria alhora 
el títol de l’article que quedaria redactat de la següent 
manera:

«Inadmissió de la sol·licitud de convocatòria».

8 Esmena núm. 8
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

A l’article 26 b) suprimir-hi «de denegació o»

9 Esmena núm. 9
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

A la disposició addicional segona, afegir-hi:

«No seran d’aplicació a les consultes populars no re·
ferendàries els límits establerts en la dita Llei sobre 
les matèries que no poden ser objecte d’iniciativa po·
pular»

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmenes presentades Grup Parlamentari Socialista (reg. 
76205)

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 107 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries (tram. 200-
00020/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Article 1, apartat 1

1. L’objecte d’aquesta Llei és regular les consultes po·
pulars no referendàries, que permetin al Govern de la 
Generalitat escoltar les opinions de la ciutadania res·
pecte de les competències de la Generalitat de Catalu·
nya. Aquesta llei és aplicable amb caràcter supletori 
als ens locals de Catalunya, que es regularan prefe·

rentment per les seves normes internes o per la norma·
tiva reguladora del règim local.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Article 2

Als efectes d’aquesta Llei s’entén per:

a) Consulta popular no referendària: qualsevol con·
vocatòria a la ciutadania, a organitzacions civils o a 
representants de la diversitat social que tingui per ob·
jecte recollir posicionaments, opinions, preferències o 
informació útil per a les decisions públiques mitjan·
çant processos comunicatius i de diàleg.

b) Fòrum de participació: espai o mitjà on es fa la con·
sulta popular no referendària, com les enquestes deli·
beratives, les audiències públiques i altres instruments 
de participació de les administracions públiques com 
les jornades de treball, les sessions i tallers delibera·
tius o els consells de participació.

c) Procés participatiu institucional: programa d’actua·
cions de comunicació i diàleg previs a una decisió pú·
blica que es desenvolupen en fòrums de participació.

d) Consultes populars no referendàries mitjançant vo·
tació: qualsevol convocatòria a determinats sectors 
de la ciutadania perquè manifesti la seva opinió sobre 
una determinada actuació o política pública en l’àm·
bit de les competències de la Generalitat, mitjançant 
un vot lliure, directe i secret, realitzat d’acord amb els 
preceptes d’aquesta Llei, sense utilitzar la via de refe·
rèndum.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

Article 3

Els òrgans competents per aprovar o per preparar una 
decisió pública poden iniciar una consulta popular no 
referendària sobre qüestions relatives a matèries de 
competència de la Generalitat, d’acord amb el que dis·
posa aquesta llei i la resta de l’ordenament jurídic.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

Article 4

Les consultes populars no referendàries es poden pro·
moure per iniciativa institucional o per iniciativa ciu·
tadana.
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5 Esmena núm. 5
De supressió
GP Socialista

Article 5

Supressió de tot l’article.

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP Socialista

Article 6

Supressió de tot l’article.

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista

Nou Títol I bis. Consultes populars mitjançant proces·
sos comunicatius i de diàleg a iniciativa institucional

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista

Nou Capítol I. Els processos participatius en la prepa·
ració de decisions públiques

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP Socialista

Nou article 4 bis

Característiques generals dels processos participatius 
institucionals

1. Els processos participatius es desenvolupen a tra·
vés de consells o taules de participació de caràcter 
permanent; audiències públiques de caràcter tempo·
ral; grups tancats de ciutadans representatius de la 
diversitat social o per una combinació d’aquests me·
canismes.

2. Abans d’iniciar el diàleg o la recollida d’aporta·
cions, el promotor del procés ha d’informar els par·
ticipants sobre els objectius i els límits de la decisió 
pública, les alternatives plantejades, si escau, i ha de 
subministrar, en un format accessible i que els parti·
cipants puguin entendre, la documentació necessària 
per fer·se’n una opinió.

3. Quan estigui justificat per la importància de la deci·
sió, els processos participatius s’han de desenvolupar 
en tots els territoris de Catalunya, d’acord amb l’orde·
nació territorial vigent.

4. Els processos poden comptar amb experts que donin 
la seva opinió abans d’iniciar els diàlegs o assessorant 
els participants.

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP Socialista

Nou article 4 ter

Documents de resultats i de retorn

1. Un document ha de recollir els resultats de les deli·
beracions, que han de contenir les aportacions realit·
zades i les argumentacions a favor i en contra. Aquest 
document, que ha de ser lliurat a les persones i entitats 
participants, també ha de recollir la metodologia em·
prada; les incidències que s’hagin produït i una valo·
ració sobre la fiabilitat dels resultats, així com el nom·
bre de participants i el nom de les entitats assistents.

2. Un cop presa la decisió, l’òrgan promotor ha de rea·
litzar un document o informe de retorn per retre comp·
tes de l’ús dels resultats de la participació. Aquest 
document ha de ser lliurat a les persones i entitats par·
ticipants, a més de fer·se’n difusió a través del web de 
la Generalitat.

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP Socialista

Nou article 4 quater

Processos participatius en l’elaboració de projectes  
de llei

1. La memòria dels projectes de llei inclourà els docu·
ments de resultats i de retorn. El document de retorn 
es realitzarà sobre el Projecte de llei i se’n podrà fer 
un segon sobre la Llei aprovada si els canvis han estat 
significatius.

3. Les consultes vinculades a l’elaboració d’avantpro·
jectes de llei o altres decisions que ha d’aprovar el Par·
lament s’han de comunicar als grups parlamentaris en 
iniciar la seva tramitació.

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP Socialista

Nou article 4 quinquies

Debats públics dirigits a la ciutadania en general

1. Els debats públics per a la ciutadania en general són 
processos de participació oberts a qualsevol persona 
que manifesti la voluntat de participar. La convocatò·
ria ha de ser difosa públicament.

2. Malgrat allò establert a l’apartat 1 d’aquest article, 
la convocatòria pot focalitzar en determinats sectors 
socials considerats prioritaris si estan potencialment 
més afectats per la decisió prevista. A més, s’ha de te·
nir en compte l’equilibri de gènere i altres caracterís·
tiques socials i personals que puguin influir en el punt 
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de vista dels participants i garantir la presència d’inte·
ressos afectats que no es poden expressar per ells ma·
teixos, com l’entorn natural o les generacions futures.

3. Es desenvoluparan a través d’audiències públiques 
obertes a tota la ciutadania però també es podran rea·
litzar sessions en consells de participació i amb grups 
específics de ciutadans.

4. Es pot convocar una sola audiència pública si queda 
justificat per l’abast territorial de la decisió prevista o 
per la naturalesa de la seva matèria. En tot cas, ha de 
respectar l’estructura habitual dels processos de parti·
cipació ciutadana.

5. Es poden organitzar sessions deliberatives en l’inte·
rior de les associacions i altres organitzacions civils.

13 Esmena núm. 13
D’addició
GP Socialista

Nou article 4 sexies

Debats dirigits a col·lectius de població determinats

Es podran obrir debats destinats exclusivament a de·
terminats col·lectius, especialment quan tinguin una 
relació intensiva amb un centre públic i la decisió no 
afecti directament altres persones.

14 Esmena núm. 14
D’addició
GP Socialista

Nou article 4 septies

La participació en debats públics estatals i europeus

1. Els fòrums de participació de la Generalitat poden 
participar en els debats públics organitzats per la Unió 
Europea, les institucions de l’Estat i organitzacions in·
ternacionals.

2. Els fòrums poden trametre i difondre les seves con·
clusions als òrgans i institucions europees, estatals i 
internacionals que considerin oportú.

15 Esmena núm. 15
D’addició
GP Socialista

Nou Capítol II. Els fòrums de participació

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP Socialista

Nou article 4 octies

Audiències públiques

1. Les audiències públiques són fòrums temporals de 
participació en què s’articulen els debats públics diri·
gits a la ciutadania en general.

2. Qualsevol persona o entitat té dret a participar·hi i 
les convocatòries seran públiques.

3. Les audiències públiques han de ser presidides per 
un representant de l’Administració de la Generalitat.

4. Es poden organitzar grups de treball per obtenir de·
liberacions de qualitat. En tot cas, han d’emprar la me·
todologia que permeti que tothom s’expressi en condi·
cions d’igualtat i tindran la màxima pluralitat possible.

5. Una audiència pública pot constar de convocatòries 
successives per ordenar el debat, d’acord amb el dis·
seny del procés participatiu.

6. Es poden convocar audiències públiques de forma 
desconcentrada i paral·lela per garantir l’equilibri ter·
ritorial.

17 Esmena núm. 17
D’addició
GP Socialista

Nou article 4 nonies

Consells o taules de participació ciutadana

1. Els consells de participació ciutadana són fòrums 
permanents per a la participació institucional de les 
organitzacions civils o per a usuaris de centres públics.

2. Els consells de participació ciutadana es regulen 
per aquesta llei i pels reglaments corresponents. La 
creació, estructura i adscripció orgànica es regulen 
per decret i es podran dotar d’un reglament de funcio·
nament intern.

3. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
llei:

a) Els òrgans col·legiats que prenen decisions.

b) Els òrgans per a la concertació social o la negocia·
ció col·lectiva.

c) Els òrgans col·legiats orientats a tractar problemes 
específics de sectors de producció determinats.

d) Els òrgans assessors composats per experts.

e) Els observatoris i òrgans similars que tinguin la mis·
sió de seguir dades estadístiques i estudis d’investiga·
ció.

f) Els òrgans de coordinació interdepartamental o in·
teradministrativa

18 Esmena núm. 18
D’addició
GP Socialista

Nou article 4 decies

Característiques bàsiques dels consells de participació

1. Composició: la majoria dels seus membres han de 
ser externs a l’Administració i s’ha de garantir la pre·
sència de totes les visions i interessos implicats.
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2. Funcions: deliberatives, sense capacitat per decidir 
directament.

3. Presidència: per un representant de l’Administració 
de la Generalitat.

4. Estructura: poden crear grups de treball per orga·
nitzar les deliberacions, tractar temes específics o de·
senvolupar debats al territori.

19 Esmena núm. 19
D’addició
GP Socialista

Nou article 4 undecies

Enquestes deliberatives i altres fòrums tancats de ciu·
tadans

1. Per obtenir debats equilibrats i sense biaixos socials, 
es poden organitzar fòrums tancats de ciutadans re·
presentatius de la diversitat del conjunt de la població.

2. La seva composició ha de tenir en compte les carac·
terístiques personals i socials que tinguin rellevància 
en funció de la matèria. En tot cas, ha de ser similar 
a la població pel que fa a gènere, edat, lloc de naixe·
ment, territori de residència, sector d’ocupació i nivell 
d’estudis.

3. La selecció s’ha de fer prioritàriament per sorteig. 
Alternativament, es pot oferir a determinades associa·
cions o organitzacions civils l’oportunitat de participar 
a través d’una persona que acompleixi certes caracte·
rístiques personals o socials.

20 Esmena núm. 20
D’addició
GP Socialista

Nou article 4 duodecies

Fòrums participatius per a persones especialment poc 
participatives o població infantil

1. Quan sigui necessari per garantir la pluralitat i la 
diversitat de les consultes, es poden organitzar fòrums 
per a grups de població menys participatius o en con·
dicions de desigualtat deliberativa, si bé s’han d’arti·
cular en l’estructura general de les consultes populars 
i han d’assegurar la presència de la seva diversitat in·
terna.

2. Els fòrums de participació destinats a la població 
infantil han de comptar amb la metodologia adequada.

21 Esmena núm. 21

D’addició
GP Socialista

Nou article 4 terdecies

Mitjans de suport als fòrums

1. Els fòrums han d’usar mitjans electrònics sempre 
que es garanteixi la qualitat dels debats.

2. Els fòrums han de comptar amb els mitjans perso·
nals necessaris per acomplir amb la seva missió.

22 Esmena núm. 22
D’addició
GP Socialista

Títol II. Consultes populars no referendàries mitjan·
çant votació

23 Esmena núm. 23
De modificació
GP Socialista

Capítol I. Disposicions comunes i convocatòria

24 Esmena núm. 24
D’addició
GP Socialista

Nou article 4 quaterdecies

Promotors de les consultes populars no referendàries 
mitjançant votació

1. Les consultes populars no referendàries mitjançant 
votació es poden promoure per iniciativa institucional 
o per iniciativa ciutadana.

2. S’entén per iniciativa institucional, quan són pro·
mogudes:

– El president/presidenta de la Generalitat.

– El Parlament, a proposta d’una cinquena part dels 
diputats o de dos grups parlamentaris.

– Un 10% dels municipis, que han de representar com 
a mínim 500.000 habitants

En aquests dos darrers supòsits, el Parlament debat 
i sotmet a votació la proposta de consulta. Si resulta 
aprovada, el Govern ha de procedir a la convocatò·
ria de la consulta demanada. En el cas que hagi estat 
promoguda pel 10% dels municipis, la decisió del Ple 
del Parlament ha de ser objecte de notificació als ens 
locals promotors.

3. S’entén per iniciativa ciutadana, quan són promo·
gudes d’acord amb allò que estableix el Capítol II 
d’aquest títol.

25 Esmena núm. 25
D’addició
GP Socialista

Nou article 4 quindecies

Persones legitimades

Estan legitimades per votar en les consultes populars 
no referendàries mitjançant votació les persones degu·
dament inscrites com a domiciliades en el padró d’al·
gun municipi de Catalunya en el moment d’aprovació 
del decret de convocatòria.
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D’aquest univers inicial, el decret de convocatòria, en 
funció de l’actuació o política pública afectada per la 
consulta i de l’àmbit territorial d’aquesta actuació o 
política pública, ha de determinar i concretar neces·
sàriament el segment de població afectat i que efecti·
vament pot exercir el dret a participar en cada consul·
ta popular no referendària mitjançant votació. Aquest 
segment de població afectat no pot coincidir en cap cas 
amb el cos electoral.

26 Esmena núm. 26
D’addició
GP Socialista

Nou article 4 sexdecies

Efectes de les consultes

Les consultes populars no referendàries mitjançant vo·
tació fetes per un poder públic a la ciutadania per co·
nèixer la seva opinió sobre una determinada actuació 
o política pública respecte les competències de la Ge·
neralitat, a l’empara d’aquesta Llei, no tenen caràcter 
vinculant.

27 Esmena núm. 27
De supressió
GP Socialista

Article 7, apartat 2

Supressió de tot l’apartat.

28 Esmena núm. 28
De supressió
GP Socialista

Article 8, segon paràgraf

Excepcionalment també es pot consultar a la ciutada·
nia [...].

29 Esmena núm. 29
D’addició
GP Socialista

Nou article 8 bis

Matèries excloses

1. L’objecte de les consultes populars no referendàries 
mitjançant votació no pot anar en cap cas en contra de 
les facultats que la Constitució i l’Estatut reconeixen a 
les institucions de la Generalitat i als ens locals.

2. No es pot formular una consulta popular no refe·
rendària mitjançant votació que afecti un projecte de 
llei o una proposició de llei que s’estigui tramitant al 
Parlament.

3. Les consultes populars no referendàries mitjançant 
votació, d’iniciativa ciutadana, a més d’estar sotmeses 
a les limitacions que estableixen els apartats 1 i 2, no 
poden tenir per objecte les qüestions sobre matèries 
tributàries o pressupostàries.

30 Esmena núm. 30
De modificació
GP Socialista

Article 9, lletra b

b) El dia de la votació

31 Esmena núm. 31

D’addició
GP Socialista

Article 9, lletra e)

e) El sistema de garantia i les mesures de control del 
procés, d’acord amb allò establert en aquesta llei.

32 Esmena núm. 32
De modificació
GP Socialista

Article 10, apartat 2

2. El sistema de garanties ha d’incorporar necessària·
ment una comissió de seguiment designada per l’òrgan 
convocant. La comissió de seguiment estarà formada de 
la manera següent: 1/2 de membres a proposta del Go·
vern de la Generalitat, 1/2 a proposta del Ple del Par·
lament, entre representants de les organitzacions so·
cials o professionals interessades de l’àmbit territo rial 
corresponent i entre persones expertes en la matèria  
o matèries objecte de la consulta, garantint en cada cas 
la presència plural i d’opcions i posicionaments diver·
sos en relació a la consulta a realitzar entre els seus 
integrants.

33 Esmena núm. 33
De modificació
GP Socialista

Article 10, apartat 3

3. En el moment de la convocatòria s’ha d’obrir un ter·
mini, no superior a trenta dies, en què les organitzaci·
ons socials o professionals interessades han de mani·
festar la voluntat de formar part del procés de consulta. 
Tenen la condició d’interessades qualsevol organitza·
ció social o professional inscrita en un registre públic, 
l’objecte social de la qual tingui relació amb la matèria 
sotmesa a consulta i així ho acordi el seu òrgan de go·
vern. Les organitzacions admeses per formar part de la 
consulta poden tenir interventors/ores o apoderats/ades  
en les meses de votació als efectes d’estar presents en 
els actes de constitució, votació i escrutini.

34 Esmena núm. 34
De supressió
GP Socialista

Article 10, apartat 4, 1r paràgraf

Supressió de tot el paràgraf.
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35 Esmena núm. 35
De modificació
GP Socialista

Article 10, apartat 4, 2n paràgraf

El president o presidenta i les persones membres de les 
meses de votació, així com els seus suplents, han de 
ser escollits per sorteig entre les persones majors de 16 
anys inscrites en el padró municipal de l’àmbit territo·
rial de la consulta. Les persones escollides poden re·
nunciar a formar·ne part de la mesa amb l’antelació 
establerta en el decret de convocatòria.

36 Esmena núm. 36
De supressió
GP Socialista

Article 10, apartat 5

Supressió de tot l’apartat.

37 Esmena núm. 37
De supressió
GP Socialista

Article 11, apartat 1

1. La Comissió de Seguiment vetlla, en primera ins·
tància, per la claredat, la transparència i l’eficàcia del 
procés de consulta. El decret de convocatòria n’ha de 
preveure la constitució i composició.

38 Esmena núm. 38
De modificació
GP Socialista

Article 13, apartat 1

1. La Comissió de Control es compon de sis membres, 
inclòs el president o presidenta, escollits entre juris·
tes i politòlegs amb experiència i expertesa en proces·
sos de participació. El Ple del Parlament designa els 
6 membres dintre dels 3 mesos següents a l’inici de la 
legislatura. El president serà escollit pels membres de 
la Comissió.

39 Esmena núm. 39
De supressió
GP Socialista

Article 13, apartat 4

Supressió de tot l’apartat.

40 Esmena núm. 40
De modificació i de supressió
GP Socialista

Article 14, apartat 1

1. La votació es realitza presencialment, o per correu, 
si bé es pot fer per mitjans electrònics, en els termes 

previstos en el capítol III, durant el període de votació 
determinat en el decret de convocatòria.

41 Esmena núm. 41

De supressió i de modificació
GP Socialista

Article 16

Un cop traslladat el resultat de la votació, el Govern 
de la Generalitat ha de pronunciar·se, si s’escau, en el 
Ple del Parlament sobre la seva incidència en l’actua·
ció pública sotmesa a consulta, en un termini màxim 
de dos mesos a partir de la celebració de la consulta.

42 Esmena núm. 42
De supressió i d’addició
GP Socialista

Article 18

[...] per poder prendre part en les votacions a les con·
sultes populars no referendàries i, a més, les següents:

a) Ésser majors d’edat. No ésser membres del Govern.

b) No ésser diputats/ades al Parlament de Catalunya.

c) No ésser persones membres de corporacions locals.

d) No ésser persones membres de les Corts Generals.

e) No ésser persones membres del Parlament europeu.

f) No incórrer en cap de les causes d’inelegibilitat o 
d’incompatibilitat que la legislació vigent estableix per 
als càrrecs electes i alts càrrecs de les institucions ca·
talanes.

43 Esmena núm. 43
De supressió
GP Socialista

Article 19, apartat 1

1. La sol·licitud de la iniciativa s’ha d’adreçar al presi·
dent o presidenta de la Generalitat o al president o pre·
sidenta de l’ens local, segons quin sigui l’àmbit de la 
iniciativa, mitjançant escrit en què s’ha d’indicar cla·
rament el contingut concret de la proposta.

44 Esmena núm. 44
De supressió
GP Socialista

Article 20

Supressió de tot l’article.

45 Esmena núm. 45
D’addició
GP Socialista

Article 21

En funció de l’àmbit territorial i sectorial de la consulta 
que es promogui, poden ser signants de la iniciativa les 
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persones que compleixin els requisits exigits en aques·
ta Llei per prendre part en les votacions, i, a més, les 
associacions no lucratives, les organitzacions socials  
i professionals, els sindicats i els col·legis oficials que 
exerceixin les seves funcions en l’àmbit territorial res·
pectiu.

46 Esmena núm. 46
De supressió
GP Socialista

Article 24

1. Un cop recollit el nombre mínim de signatures, els 
plecs es lliuren al Govern de la Generalitat o a l’ens lo·
cal corresponent per a la comprovació de la inscripció 
en el padró municipal. En el cas del Govern de la Ge·
neralitat, l’acreditació es du a terme mitjançant certi·
ficat de l’Institut d’Estadística de Catalunya. En el cas 
dels ens locals, l’acreditació es realitza per la secreta·
ria, que ha d’emetre certificat declarant vàlides les que 
reuneixen els requisits d’aquesta Llei.

2. Els certificats de l’Institut d’Estadística de Catalu·
nya i de les secretaries s’han d’emetre en un termini 
màxim de seixanta dies a comptar des de la presenta·
ció dels plecs de signatures.

47 Esmena núm. 47
De modificació
GP Socialista

Article 25, apartat 1

1. Si les signatures vàlidament recollides assoleixin el 
nombre mínim establert, el Govern de la Generalitat 
ho tramet al Parlament. El Parlament debat i sotmet 
a votació la proposta de consulta popular no referen·
dària mitjançant votació. Si la proposta resulta apro·
vada, el Govern ha de procedir a la convocatòria de la 
consulta demanada. La decisió del Ple del Parlament 
ha de ser objecte de notificació a la Comissió Promo·
tora.

48 Esmena núm. 48
D’addició
GP Socialista

Nou article 25 bis

Data de la consulta

1. La consulta popular no referendària mitjançant vo·
tació s’ha de celebrar entre el mes i els quatre mesos 
posteriors a la data de publicació del decret de con·
vocatòria.

2. Les consultes populars no referendàries mitjançant 
votació que afecten tot l’àmbit territorial de Catalunya 
no es poden celebrar entre els noranta dies anteriors 
i els noranta posteriors a la data de celebració de les 
eleccions al Parlament de Catalunya o a les Corts Ge·
nerals.

3. Si es convoca una consulta popular no referendària 
mitjançant votació quan n’hi ha d’altres que estan pen·
dents de celebració, la data de celebració ha d’ésser la 
mateixa per a totes, sense que això comporti l’incom·
pliment dels terminis que estableix l’apartat 1.

4. Tota consulta popular no referendària mitjançant 
votació d’àmbit de Catalunya convocada resta suspe·
sa automàticament si, en el període comprès entre els 
noranta dies anteriors i els noranta posteriors a la data 
fixada per a celebrar·la, s’han de celebrar eleccions 
al Parlament de Catalunya o a les Corts Generals. En 
aquest cas, la consulta popular no referendària mit·
jançant votació s’ha de tornar a convocar.

49 Esmena núm. 49
De modificació
GP Socialista

Article 26, apartat 2

No es pot formular cap proposta de consulta popular 
no referendària mitjançant votació en el període com·
près entre la dissolució del Parlament i la investidura 
del president o presidenta de la Generalitat. En el cas 
de les propostes de consulta popular no referendària 
mitjançant votació que estiguin en tramitació parla·
mentària en el moment de la dissolució del Parlament, 
se n’han de suspendre tots els tràmits subsegüents fins 
a la investidura del president o presidenta de la Ge·
neralitat, sens perjudici de completar el tràmit de re·
collida de signatures o el tràmit dels acords plenaris 
dels ajuntaments si aquests tràmits ja s’han iniciat en 
el moment de la dissolució.

50 Esmena núm. 50
De modificació
GP Socialista

Article 27

Es crea el Registre de consultes populars no referendà·
ries mitjançant votació, adscrit al departament compe·
tent en matèria de participació ciutadana, que té per 
objecte la inscripció de les consultes populars no refe·
rendàries mitjançant votació realitzades o promogudes 
a l’empara d’aquesta Llei, en els termes establerts re·
glamentàriament.

51 Esmena núm. 51

De modificació
GP Socialista

Títol III. Utilització dels mitjans electrònics

Capítol III. Utilització dels mitjans electrònics en les 
consultes populars no referendàries mitjançant vota·
ció (substitució del Títol III per un Capítol III inclòs en 
el Títol II. Consultes populars no referendàries mitjan·
çant votació)
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52 Esmena núm. 52
De supressió
GP Socialista

Disposició transitòria primera

Supressió de tota la disposició.

53 Esmena núm. 53
De supressió
GP Socialista

Exposició de motius, apartat I, 1r paràgraf

L’Estatut d’autonomia, en l’article 29, reconeix el dret 
de participar dins del conjunt de drets i principis rec·
tors que han d’inspirar l’acció dels poders públics de 
Catalunya. Un dret que també està reconegut a l’ar·
ticle 23 de la Constitució quan disposa que la ciuta·
dania té dret a participar en els afers públics de ma·
nera directa. A l’ordenament jurídic català, l’Estatut 
ha desenvolupat aquest dret amb més intensitat i més 
concreció, reconeixent el dret a promoure la convoca·
tòria de consultes populars a la Generalitat i als ajun·
taments, en matèria de les competències respectives.

54 Esmena núm. 54
De modificació
GP Socialista

Exposició de motius, apartat I, 3r paràgraf

D’acord amb les previsions estatutàries, cal desplegar 
l’Estatut amb la seva màxima potencialitat jurídica, per 
aprofundir en l’autogovern i per incrementar la qualitat 
democràtica a través de la implementació de mecanis·
mes de participació ciutadana, amb la finalitat de fer 
més propera l’Administració i assegurar que la ciutada·
nia participi en la presa de les decisions que afecten els 
seus interessos.

55 Esmena núm. 55
De supressió
GP Socialista

Exposició de motius, apartat II, 2n paràgraf

L’objecte principal de la norma, per tant, és la regu·
lació de les consultes populars diferents dels referèn·
dums als quals es refereix l’article 122 de l’EAC, però 
limitant·se a les consultes enteses com qualsevol tipus 
de crida feta per un poder públic a la població perquè 
manifesti la seva opinió sobre una determinada actua·
ció o política pública, mitjançant un vot lliure, directe 
i secret, fet d’acord amb els preceptes d’aquesta llei, i 
sense incloure altres instruments de participació ciuta·
dana com les enquestes, les audiències públiques o els 
fòrums de participació.

56 Esmena núm. 56
De supressió
GP Socialista

Exposició de motius, apartat II, 4t paràgraf, 5è i 6è

Pel que fa a l’àmbit de Catalunya, l’objecte de les con·
sultes són les qüestions polítiques de transcendència 
especial per a la ciutadania en l’àmbit de les compe·
tències de la Generalitat de Catalunya, entesa en els 
termes de l’article 2.1 de l’Estatut d’autonomia, com 
a sistema institucional en què s’organitza políticament 
l’autogovern de Catalunya.

D’altra banda, les consultes d’àmbit local són les que 
afecten les competències que els ens locals de Catalu·
nya poden exercir a l’empara de la seva autonomia lo·
cal, reconeguda per l’Estatut d’autonomia.

Aquesta Llei simplifica i dota de més garanties el pro·
cediment de recollida de signatures i validació de la 
proposta de consulta, quan aquesta prové de la ciuta·
dania.

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2012

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades Subgrup Parlamentari Ciutadans 
(reg. 76206)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, portaveu del Subgrup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 107 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries (tram. 200-
00020/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
SP de Ciutadans

Article 1

«Article 1. Objecte i àmbit territorial

1. L’objecte d’aquesta Llei és regular les consultes po-
pulars no referendàries, que permetin al Govern de la 
a les institucions que integren la Generalitat escoltar 
conèixer les opinions de la ciutadania respecte a aque·
lles competències atorgades a l’Administració autonò·
mica en virtut de la Constitució Espanyola i de l’Esta·
tut d’Autonomia de Catalunya vigent, de les actuacions 
i competències que afecten la Generalitat de Catalunya, 
així com els ens locals de Catalunya en l’àmbit de les 
seves competències pròpies.
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2. L’àmbit territorial de les consultes és el correspo-
nent a l’òrgan convocant

4 Esmena núm. 4
3. En cap cas, aquesta Llei faculta la Generalitat de De supressió
Catalunya per a fer consultes sobre competències  SP de Ciutadans
estatals o sobre matèries reservades a lleis orgàni- Article 18
ques.»

«Article 18. Comissió Promotora

2 Esmena núm. 2 La Comissió Promotora de la iniciativa ha d’estar for-
De modificació i supressió mada per una organització de les indicades a l’article 
SP de Ciutadans 21, o per un mínim de tres persones físiques, que com-

pleixin els requisits establerts per poder prendre part Article 3
en les votacions i, a més, les següents:

«Article 3. Competència
a) Ésser majors d’edat.

1. El president o presidenta de Les institucions que in-
b) No ésser diputats/ades al Parlament de Catalunya.tegren la Generalitat, prèvia deliberació del Govern, 

pot poden demanar l’opinió de la ciutadania sobre c) No ésser persones membres de corporacions locals.
qüestions relatives a matèries de competència de la d) No ésser persones membres de les Corts Generals.
Generalitat de Catalunya. En el cas que la consulta 
sigui promoguda per iniciativa ciutadana, el Govern e) No ésser persones membres del Parlament europeu.

haurà de convocar la consulta sol·licitada. En el cas f) No incórrer en cap de les causes d’inelegibilitat o 
que la consulta afecti competències d’altres instituci- d’incompatibilitat que la legislació vigent estableix per 
ons que integren la Generalitat, el Govern pot demanar als càrrecs electes i alts càrrecs de les institucions ca-
el parer de l’òrgan corresponent abans de la convoca- talanes.»
tòria.

5 Esmena núm. 52. Els ens locals, mitjançant els seus presidents o pre-
De modificaciósidentes, també poden demanar l’opinió de la ciutada-
SP de Ciutadansnia en matèries de la seva competència, d’acord amb 

el que s’estableixi a la normativa específica d’àmbit Article 25
local.»

«Article 25. Acceptació, denegació o inadmissió de la 

3 sol·licitud de convocatòriaEsmena núm. 43
De modificació i supressió 1. Si les signatures vàlidament recollides assoleixin el 
SP de Ciutadans nombre mínim establert, el Govern de les institucions 

que integren la Generalitat o l’ens local han de prendre 
«Article 5. Persones legitimades

en consideració les propostes presentades i procedirà 
Estan legitimades per votar en les consultes populars a decidir si es procedeix o no a la convocatòria de la 
no referendàries les persones que no estan privades consulta demanada, la qual només pot ser denegada 
dels drets polítics, més grans de divuit anys, i que es mitjançant resolució motivada, que es notifica a la Co-
troben inscrites al cens electoral corresponent en el missió Promotora.
moment de la consulta tenen la condició política de 2. En el cas que el nombre de signatures vàlides no 
catalans, d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Cata- arribi al mínim legalment exigible, s’ha d’inadmetre 
lunya, o són ciutadans o ciutadanes dels estats mem- la sol·licitud de convocatòria, que s’ha de notificar a la 
bres de la Unió Europea altres que l’Estat espanyol o Comissió Promotora.»
ciutadans o ciutadanes d’Islàndia, Liechtenstein, No-

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2012ruega o Suïssa, i estan degudament inscrites com a 
domiciliades en el padró d’algun municipi de Cata- Albert Rivera Díaz
lunya.» Portaveu del SP C’s
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