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La sessió s’obre a les onze del matí. Presideix el president del
Parlament, acompanyat de les diputades i els diputats Sr. Rull i
Andreu, pel G. P. de Convergència i Unió; Sr. Comín Olive-
res, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Sra. Gomà i Pons,
pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Sra. Mejías
Sánchez, pel G. P. Popular de Catalunya; Sra. Ortiz Castellví, pel
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa; Sr. Rivera Díaz, pel G. Mixt, i la secretària general.

ORDRE DEL DIA

1. Intervenció del M. H. Sr. President del Parlament.

2. Debat i votació del Projecte de llei electoral de Catalunya.

3. Intervenció dels grups parlamentaris.

4. Intervenció i cloenda a càrrec del M. H. Sr. President del
Parlament.

El president
Comença la sessió.
Bon dia i bona hora; sigueu benvingudes i benvin-

guts al Parlament de Catalunya.

Intervenció del president del Parlament

Voldria en primer lloc presentar-vos les diputades i
els diputats que m’acompanyen. A la meva dreta, físi-
cament parlant, és clar, el senyor Josep Rull, l’il·lustre
senyor Josep Rull, que és del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió; aquí hi seurà el senyor Antoni Co-
mín, quan arribi, que és del Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi; la senyora Patrícia Gomà,
que és del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya; la senyora Carina Mejías, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya; la senyora
Laia Ortiz, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i, final-
ment, el senyor Albert Rivera, que és del Grup Mixt.
També ens acompanya la senyora Imma Folchi, a l’ex-
trem esquerre, en aquest cas, que és la secretària general
del Parlament de Catalunya.

I permeteu-me que comenci felicitant-vos, a tots vos-
altres, alumnes i professors de totes les universitats que
hi heu participat, i que d’alguna manera, doncs, confio
que continueu participant-hi, cada vegada amb una
amplitud més gran, i que heu preparat aquest Projecte
de llei electoral de Catalunya que es debatrà avui en
aquesta sessió plenària.

Us vull agrair la implicació, la feina feta, l’esforç i
les ganes que hi heu posat tots i totes, en aquest projec-
te educatiu Parlament Universitari, que impulsa aques-
ta cambra des de fa tres anys. Em sembla que també és
de justícia reconèixer molt especialment la col·labo-
ració de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Uni-
versitat Rovira i Virgili en l’organització d’aquesta
activitat educativa adreçada als universitaris i les uni-
versitàries catalans.

Segur, segur que aquesta setmana ha estat una set-
mana especial, enriquidora, que hi ha hagut noves ex-

periències, que hi ha hagut nous coneixements, que a
partir d’ara formen part d’alguna manera del vostre
bagatge més personal. Us heu acostat en primera per-
sona a la realitat del sistema parlamentari. El poder le-
gislatiu és complex, molt més complex del que podeu
imaginar. I ho és perquè en definitiva no és altra cosa
que la posada en comú d’una multiplicitat de realitats
i de visions diferents, tot sovint contradictòries, d’un
país. Vosaltres ho heu viscut en primera persona i a
més a més amb una concentració al llarg d’una setma-
na, que encara ho fa més especial.

Ara, en els propers minuts debatreu, votareu el vos-
tre Projecte de llei electoral de Catalunya, que, curiosa-
ment, i com bé sabeu, el nostre país, per cert, té pendent
de redacció des de l’any 80, i per tant és un dels deutes
que tenim amb la societat catalana, col·lectivament.

Curiosament, també, el passat 27 de juny el Govern
de Catalunya, el Govern de la Generalitat va lliurar al
Parlament un informe elaborat per una comissió d’ex-
perts sobre el que han de ser les bases d’aquesta futura
llei electoral. És a partir d’aquest moment que els grups
parlamentaris, si ho creuen convenient, hauran de crear
una ponència conjunta, que és la que ha de permetre
arribar al consens indispensable per aprovar aquesta
llei. Aquesta és una llei especial, perquè com sabeu
l’Estatut marca que hi ha d’haver consens, i si no hi ha
dos terços de la cambra que la votin, no es pot aprovar.
Això, evidentment, ho dificulta, i al mateix temps dóna
qualitat. Per tant, podem dir que en aquests moments
es treballa en el Parlament sobre aquesta llei, que s’ha
començat a enfilar l’agulla per elaborar un nou marc
legal que reguli la celebració de les eleccions al Parla-
ment de Catalunya, i que, en definitiva, jo, com a presi-
dent, desitjaria molt especialment que aquesta llei fos
una de les lleis que s’aprovés al llarg d’aquesta legisla-
tura.

Deixeu-me, però, també dir-vos alguna cosa més,
molt ràpidament. Una democràcia formal no té massa
sentit si no hi ha també una democràcia cívica –una de-
mocràcia que sigui compartida per la ciutadania com a
valor essencial–, sense un compromís ciutadà ferm. Vull
reivindicar que, per eliminar aquesta distància, ens cal
una ciutadania participativa, que parli, que escolti, i al
mateix temps un món polític obert, no només a parlar –
que és el que sabem fer millor, parlar– sinó també a es-
coltar. Només amb això ja guanyaríem, d’alguna mane-
ra, comunicació i entesa mútua.

Les institucions en la societat tecnològica i del co-
neixement pròpia del segle XXI tenim un repte indiscu-
tible, que vol dir fer-nos més pròximes a la gent. Hem de
«reconnectar», d’alguna manera, amb la ciutadania;
hem de procurar que les institucions siguin vistes com
a eines útils de representació i que al mateix temps si-
guin agents transformadors i de progrés de la societat.
Segurament que no ho hem fet sempre bé, segurament.
I segurament que no fem prou per motivar la participa-
ció política de la ciutadania. Però tampoc no és cert que
no es faci mai res.

De la mateixa manera que no hi ha dubte que la
política del segle XXI s’ha d’adaptar a les noves formes
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del món global i ha d’integrar una societat cada vega-
da més rica i més diversa, canviant i activa, per exem-
ple, a través de noves formes de participació social, i és
obvi que aquí les noves tecnologies de la informació i la
comunicació són un element clau, doncs, és evident
que aquí tots plegats tenim molta feina a fer. És curiós,
també, perquè vosaltres en el vostre projecte heu reco-
llit, en el títol V, precisament, tota una reflexió, totes
unes propostes sobre el vot electrònic que ens hauran
de fer reflexionar a tots plegats.

La desafecció i l’allunyament de la ciutadania en
relació amb la política necessiten també tenir altres as-
pectes en compte. Deixeu-me’n dir només tres. Primer,
els representants polítics hem de saber donar resposta
a les preocupacions i els problemes dels ciutadans i fer
entendre que mai hem deixat de fer-ho; segon, necessi-
tem també una informació, un periodisme polític,
doncs, que tingui, que doni garantia de qualitat i de
pluralitat; tercer, ens calen ciutadans i ciutadanes in-
formats sobre el que passa a la vida política, que tin-
guin criteri, que tinguin opinió pròpia en aquells temes
que són importants per a la col·lectivitat. En definitiva,
necessitem ciutadans que participin –que participin– a
través dels canals institucionals que el sistema polític
posa a la nostra disposició, que n’hi posa.

Per tant, la suma positiva de totes aquestes qüesti-
ons resoldrà o pot ajudar a resoldre el problema de
fons, que no és altre, en el fons, que una feble cultura
política que pot tenir aquest país. Centrar el debat no-
més en un d’aquests punts és un error, com també ho
seria ignorar els indicadors que adverteixen del baix
interès que la gent té per la política.

En fi, tot això són reflexions que avui són pertinents
de fer, i de fer-les aquí, amb tots vosaltres, després de la
feina que heu estat fent durant tota una setmana, des-
prés d’haver conviscut tan directament amb el que re-
presenta el sistema parlamentari.

És el vostre torn. Ha arribat el moment que pren-
gueu la paraula i participeu.

Projecte de llei electoral de Catalunya

Per tant, entrem de cop ja al segon punt de l’ordre
del dia, que és el debat i la votació de la simulació del
Projecte de llei sobre la Llei electoral de Catalunya.

Té en primer lloc la paraula, per a fixar la seva posi-
ció, pel Grup Groc, el senyor Maiol Sanaüja.

Maiol Sanaüja
Molt honorable president del Parlament de Cata-

lunya, moltes gràcies, i a la Mesa, i als il·lustres dipu-
tats i diputades. El Projecte de llei electoral que hem
estat debatent durant tota aquesta setmana es pot ben
dir que ha estat el projecte Puigcercós que ha sortit del
forn recentment, i que ara per ara nosaltres ja l’hem
determinat, i que finalment hem trobat possibles vies
per resoldre’l.

Hem trobat que, com hem establert en el títol I de les
disposicions generals, cada candidat estarà acotat a

dues legislatures. Per exemple, també en el títol II deno-
minem la circumscripció de Catalunya amb els termes
de vegueries; recuperem així, doncs, la distribució ter-
ritorial de les antigues vegueries, durant la República,
de Lluís Companys, de Macià, que establiren en el po-
ble català.

A la vegada, per això, també ho acotem a dos dipu-
tats per vegueria, i alhora, també, la proporcionalitat de
la seva població, englobant així 123 escons. Alhora, per
això, no ens mantenim en el 3 per cent que està fins ara
en la Llei electoral de la representació parlamentària,
sinó que l’apugem al 5 per cent. I alhora també incloem
el sistema de llistes tancades, però amb la possibilitat
que no siguin bloquejades, per tal que l’elector, el votant,
a l’hora que vagi a votar, cregui convenient quin és l’or-
dre conseqüent que ha d’interpel·lar per tal d’efectuar el
seu vot.

Així, doncs, creiem que és una llei que també recull
l’essència de la igualtat, la paritat, aquesta paritat vota-
da des del Congrés espanyol, alhora que el 40 per cent
de candidats de cadascun dels dos sexes ha de tenir la
seva representació.

Així, per això, nosaltres hem trobat, el Parlament si-
mulat ha trobat abans la solució que el Parlament real
a l’hora de buscar la Llei electoral catalana, ja que Ca-
talunya és l’única comunitat autònoma –hi va tenir ac-
cés per via ràpida– que encara no disposa d’una llei
electoral pròpia. Així, doncs, nosaltres, el Parlament si-
mulat, l’hem trobada. Ja és un gran què.

Però fins ara teníem, amb caràcter supletori, la de
l’Estat espanyol. Tot i així, hi hem trobat solució. Així,
doncs, demano el vot afirmatiu del meu grup parla-
mentari, el Partit Groc, per tal que puguem tirar enda-
vant la Llei electoral de Catalunya.

Així, doncs, també dono les gràcies a l’organització
que ha organitzat el Parlament Universitari 2007. I, com
a prec, com a portaveu del Partit Groc, faig saber –crec
que en nom de tots, del nostre grup parlamentari– que
creiem que això és un retrat sociològic, perquè al capda-
vall hem engrescat el jovent a participar aquí ferma-
ment, distintament de quines siguin les seves ideologi-
es, per tal que, conseqüentment, puguin aportar el que
creuen. (Pausa.) I ha estat oportú i alhora que, vulguem
o no, ha estat molt enriquidor.

En donem les gràcies. I, si més no, els companys i
companyes, que repetim o no, el proper any n’engresca-
rem  altres que potser tenen un desconeixement aferris-
sat de la vida parlamentària, que de debò ha estat molt
notòria i molt satisfactòria.

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments.)

El president
Seguidament, el Grup  Roig... Abans del Grup Roig...

En el tràmit parlamentari els aplaudiments només són
per a ocasions molt excepcionals. En tot cas, si voleu,
aplaudim quan acabem.

I després també dir-vos que, com a la societat, la
gestió del temps és fonamental. Per tant, per això els
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que parlen tenen aquí el control del temps, veuen el
temps que els queda, i saben modular el temps que ne-
cessiten per acabar i per poder dir tot el que volen dir
en l’espai de temps adequat. Això, que és un exercici
parlamentari, a la vida és absolutament indispensable.

Pel Grup Roig, el senyor Pablo Ramírez té la paraula.

Pablo Ramírez
Molt honorable president, il·lustres diputats i dipu-

tades, des del nostre grup parlamentari, el Roig, dema-
narem i apostarem per l’abstenció en aquesta votació
del Projecte de llei electoral de Catalunya.

És cert i conegut per tots que era una xacra històrica
el fet que Catalunya, una comunitat capdavantera en
termes econòmics i polítics, no lluís una llei electoral
pròpia, com sí que ho fan la resta de comunitats autò-
nomes.

Per tant, veiem, des d’aquest punt, positiva, molt
positiva aquesta tramitació de llei, ja que era un requi-
sit per obtenir la plena democràcia, ja que, recordem-
ho, una llei electoral com aquesta serveix per posar els
fonaments per desenvolupar una democràcia plena i
absoluta.

Fins aquí considerem que tot és correcte. Ara bé, cre-
iem que aprofitant l’avinentesa d’una nova llei electoral
–de fet, la primera– no es poden obviar aquells mals en-
dèmics que té la nostra pròpia democràcia, com és la bai-
xa participació. I si no em creuen, puc fer referència a
l’escassa participació a les últimes eleccions, recordem-
ho, amb una abstenció del 43,96 per cent, més de 2 mili-
ons de persones –més de 2 milions de persones–, amb
una tendència que va creixent, de l’abstenció.

Doncs, bé, no s’ha reflectit en aquesta llei, ja des de
la proposició de llei, i a través de les esmenes. Només
el Grup Roig, el grup que represento, va portar cinc es-
menes per tal de fer pujar la participació. I no sé per
què el Govern, format pel Partit Groc, el Partit Taronja i
el Partit Verd, no sé si per falta de perspectiva jurídica,
per simple i dur partidisme o perquè precisament les
proposava el Partit Roig, ha obviat aquestes propostes,
aquestes propostes d’esmena, que, lluny de ser parti-
distes, com ho són en les seves posicions o ho han es-
tat, vetllaven per l’interès nacional de Catalunya i aju-
daven a pal·liar aquest mal endèmic que dèiem.

Hem proposat llistes obertes –se’ns ha denegat–,
cosa que creiem que hauria augmentat i hauria engrescat
l’electorat i hauria proporcionat a l’elector una sensació
de major cas per part dels polítics. No s’han recolzat es-
menes que reduïen la intensa càrrega burocràtica que ha
de sostenir el ciutadà de peu. I, en fi, un seguit de mesu-
res que, per interessos partidistes, ho repeteixo, del Go-
vern, no s’han dut a terme. Per això demanem l’absten-
ció.

Ara bé, no som ni serem mai un partit extremista.
Per tant, hi ha coses positives en aquesta llei. A banda
del que dèiem de crear una llei, que ja tocava, aquesta
llei aporta una major proporcionalitat, aportada per
una esmena del Partit Taronja –cosa que ens sorprèn i
ens agrada molt, encara que no entenem per què la van
fer, representant Convergència i Unió; però bé, demos-

tra la seva professionalitat–, i també una disminució
de les legislatures dels parlamentaris a dues, que veiem
que l’il·lustre portaveu del Partit Groc presumeix d’ha-
ver-la incorporat a la llei, però li recordem que aquesta
esmena és nostra, i, per tant, vostès no van fer res per
reduir aquestes legislatures.

Per tant, en aquesta disjuntiva entre pros i contres,
no podem fer res més, coherentment, de manera políti-
ca, que demanar l’abstenció; una abstenció que demos-
tra el nostre únic interès pel poble de Catalunya i no
només per interessos partidistes, com creiem que han
fet gran part dels grups parlamentaris aquí presents. A
nosaltres ens interessa Catalunya i creiem que és posi-
tiu i necessari seguir treballant en una llei que ha de
ser per a tots i en benefici de tots.

Moltes gràcies.

El president
Té la paraula ara, seguidament, en nom del Grup

Lila, la senyora Jennifer García Mateo.

Jennifer García Mateo
Primero, quiero saludar a la Mesa, al muy honora-

ble presidente, a la honorable presidenta, y a todos los
ilustres diputados que estamos aquí. Y bueno, encanta-
da de conoceros a todos, y me habéis aportado mucho.

Bueno, esta semana, para empezar, creo que ha sido
una gran experiencia. Hemos venido aquí como estudi-
antes y nos hemos convertido en diputados. Y no solo
en diputados de fireta, hemos pasado la frontera, nos
hemos metido en la piel y hemos peleado, cada uno
desde su posición.

Nuestro partido en el proyecto de ley hemos defen-
dido unos pilares básicos. Hemos pretendido que se
sientan en la ley condicionados..., tanto la condición
como catalán y castellano. Pero bueno, se ha quedado
todo un poco parcial.

También hemos querido que haya una mayor trans-
parencia en la ley, que las instituciones sean más
claras. Hemos defendido las listas abiertas y no blo-
queadas, cosa que nos ha sido rechazada.

Hemos defendido también la limitación de los
mandatos parlamentarios a dos legislaturas, junto con
el Partido Rojo, cosa que nos ha sido aceptada.

Hemos abogado por la proporcionalidad y el
pluralismo. Creemos que para que un partido tenga
representación tendría que ser a partir del 2 por ciento
de los votos, para acceder a los escaños, cosa que en la
ley ha sido del 5 por ciento.

Con esta ley, aparte de regular el procedimiento elec-
toral en Cataluña, también queremos que se incentive la
participación. Por eso hemos creído conveniente que se
alargue el horario de votación hasta las nueve; aparte de
que también el voto anticipado cada uno tiene que elegir-
lo como quiera, si es electrónico o por correo.

También, lo que hemos defendido y ha salido en la
ley es que la publicidad electoral se distribuya por
equidad, no por representatividad de cada partido.
Creemos que todos los electores tienen derecho a poder
ver a todos los partidos y poder valorar a cada uno.
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Bueno, y por último, en vista de cómo ha ido
evolucionando esta práctica parlamentaria y la dura
oposición que hemos tenido, decidimos rechazar este
proyecto de ley, porque creemos que no se han tenido
en cuenta nuestras enmiendas.

Gracias.

El president
Moltes gràcies. Té la paraula seguidament, en nom

del Grup Taronja, la senyora Carolina Magalló.

Carolina Magalló
Molt honorable president del Parlament, diputats,

diputades, gràcies per assistir al Ple simulat d’aprova-
ció del Projecte de llei electoral de Catalunya. És un
privilegi poder gaudir de la seva presència en la cloen-
da de la nostra estada com a diputats i diputades en el
Parlament de Catalunya.

La llei que avui sotmetem a votació era una assig-
natura pendent del poble català des que vam iniciar
junts el projecte democràtic. Per una nació pròspera i
emprenedora com la nostra era necessari proveir-nos
d’una eina feta a casa que regulés les eleccions al nos-
tre Parlament.

La nostra formació política, el Partit Taronja, consi-
dera que un projecte polític per a Catalunya ha de ser
guiat únicament i exclusiva des del nostre poble. I per
tal de dur a terme aquest objectiu calia dotar-nos
d’unes normes que marquessin les regles del joc.

Estem davant un projecte de llei innovador. Ens
omple d’orgull ser pioners en la confecció de llistes
tancades i no bloquejades, que permetran un marge de
participació més gran als ciutadans, que en definitiva
significa un augment de les ràtios de democràcia en la
nostra nació.

Igualment ens satisfà poder contemplar com la no-
va llei recull elements de la tradició jurídica catalana,
com ara la distribució territorial en vegueries.

Els canvis tecnològics i socials han de tenir ressò a
la nostra cambra. Per aquest motiu celebrem la intro-
ducció en el text legislatiu del vot electrònic, com una
eina innovadora que permeti reduir els índexs d’abs-
tenció, que, com sabem, és un mal que pateix la nostra
democràcia.

En aquest sentit, les esmenes introduïdes pel Partit
Taronja, que finalment han estat aprovades, cercaven
una implementació del vot electrònic, amb totes les ga-
ranties per als ciutadans. És necessari establir mesures
per evitar que pugui quedar constància del sentit indi-
vidual de la votació. Igualment, per motius de segure-
tat, defensem un vot per individu en el sistema electrò-
nic de votació. M’agradaria fer una menció especial al
Partit Roig, al representant del Partit Roig, perquè re-
sulta que l’esmena a què ha fet referència no l’havíem
introduïda nosaltres; hi ha haver un error. I, per tant,
se’ns ha acusat de falta de professionalitat en la redac-
ció d’una esmena, i nosaltres estem al marge d’aquest
tema.

Bé, com ja va quedar clar durant el procés de nego-
ciació de la llei, apostem per l’aplicació del principi de

territorialitat en la delimitació de la circumscripció
electoral: Catalunya no es limita a Barcelona i el seu
àmbit metropolità; tenim en compte tant Girona, com
Lleida, com Tarragona. Per tant, s’ha d’evitar qualsevol
escenari que suposi una infrarepresentació parlamentà-
ria. Només d’aquesta manera podrem garantir el benes-
tar del conjunt de la població.

Per tots aquests motius, el nostre grup parlamentari
ha decidit votar a favor del Projecte de llei electoral ca-
talana.

Finalment, des del Grup Parlamentari Taronja volem
donar les gràcies a tots aquells que han fet possible
aquesta simulació parlamentària. Pensem que aquesta
activitat s’hauria de continuar realitzant els pròxims
anys, ja que és una experiència molt enriquidora que ens
ha permès conèixer el funcionament d’un parlament
continental com el nostre.

Igualment voldríem agrair la tasca realitzada per la
URV, així com el suport que hem rebut en tot moment
per part del personal del Parlament, i especialment vo-
lem donar les gràcies als diputats dels grups parla-
mentaris que han estat amb nosaltres al llarg d’aques-
ta setmana.

Finalment volem agrair als coordinadors de cada
partit simulat la seva paciència nit rere nit a l’alberg.

Moltes gràcies per la seva atenció.

El president
Seguidament, el Grup Verd té la paraula, i ho farà,

en el seu nom, la senyora Anna Aguilar.

Anna Aguilar
Moltes gràcies, molt honorable president. Conse-

llers, senyores i senyors diputats, en debat de la presa
en consideració d’aquest projecte de llei, des del nostre
grup parlamentari i des de la nostra posició en el Go-
vern, hem tractat de fer un pas endavant respecte a la
legislació electoral autonòmica. Així, doncs, estem tra-
mitant un projecte de llei que considerem necessari i
imprescindible per potenciar un funcionament més
democràtic i representatiu de la voluntat de la ciutada-
nia catalana.

Des del Partit Verd volem fer referència a tres punts
essencials, segons el nostre plantejament polític. En
primer lloc, volem fer ressaltar l’aprovació de l’esmena
sobre la responsabilitat dels partits en la gestió del reci-
clatge de la propaganda electoral.

D’una altra banda, considerem que totes les institu-
cions catalanes han de donar les mateixes oportunitats
tant als ciutadans com a les ciutadanes. Per aquest
motiu creiem important la incorporació de la paritat en
les llistes electorals per tal de garantir la igualtat entre
els dos sexes. En aquest sentit, sent el Parlament de
Catalunya la més alta institució del nostre país, creiem
que ha de ser la primera a incorporar-ho materialment.

Finalment volem remarcar la importància que com-
porta la fixació d’una quantia màxima per al finança-
ment de la campanya electoral; d’aquesta manera
s’aconsegueix que tots els partits tinguin un límit de la
seva despesa.
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No obstant això, cal remarcar que aquesta cambra
no ha volgut acceptar l’esmena que feia possible la par-
ticipació de les formacions polítiques minoritàries. Des
del Partit Verd considerem que cal continuar treballant
en aquest sentit per tal de disminuir les barreres que
impedeixen l’accés a la vida parlamentària catalana
dels partits polítics minoritaris. D’aquesta forma asso-
liríem l’objectiu d’augmentar la representació de la
pluralitat de la societat catalana en la sala en què avui
ens trobem.

Tot i així, el nostre partit donarà suport a l’aprova-
ció d’aquesta llei per les raons abans esmentades.

No volem acabar el nostre discurs sense fer referèn-
cia a la positiva i enriquidora experiència que hem
viscut aquesta setmana. La simulació ens ha permès
apropar-nos a la realitat parlamentària i adquirir uns
coneixements pràctics que no seria possible aprendre
a les aules universitàries.

Donem les gràcies a tot el personal d’aquesta casa i
als diferents organismes per acollir-nos i facilitar-nos
les eines que ens han permès conèixer la praxi diària
del Parlament. També volem agrair la participació als
representants dels grups parlamentaris, que ens han
donat una visió més propera de la seva tasca política.

Moltes gràcies.

El president
Finalment, és el Grup Blau qui es posicionarà, i en el

seu nom, la senyora Ariadna Hernàndez té la paraula.

Ariadna Hernàndez
Gràcies, senyor president. Senyores i senyors dipu-

tats, honorable conseller, en primer lloc, abans de ma-
nifestar el posicionament respecte a aquest projecte de
llei del Grup Parlamentari Blau, el qual m’honora re-
presentar com a portaveu, m’agradaria fer un petit es-
quema vertebrador del que ha anat succeint durant
aquests dies de dur treball al Parlament; un breu resum
que condiciona notablement la nostra determinació
vers el Projecte de llei electoral, encara no aprovat en
aquesta cambra.

Així, doncs, voldria manifestar la sensació de per-
secució i d’intent d’arraconament que ha patit la nos-
tra formació política durant els darrers dies. Parlo
d’«intent», ja que tot i havent desaparegut misteriosa-
ment documents rellevants, importants per al nostre
bon funcionament com a grup de l’oposició, o havent
de suplicar i implorar el nostre torn de paraula en reite-
rades ocasions, no ens hem deixat fer callar ni margi-
nar.

Aquest grup, integrat en la seva totalitat per dones
altament qualificades, preparades, fortes i valentes, a
excepció de la grata presència del nostre savi parla-
mentari independent, il·lustríssim senyor Castell, hem
sabut resistir fermament, sense deixar-nos intimidar
pels assetjaments nocturns als nostres despatxos, les
filtracions d’informació conspiratòries per part de certs
grups parlamentaris i els qualificatius pejoratius cap el
Partit Blau rebuts, emesos d’una manera banal i des-
considerada per part d’una altra formació de color pri-

mari i de la formació de color resultant secundari; unes
declaracions que resten enregistrades en les diverses
sessions parlamentàries que han anat tenint lloc du-
rant la setmana. Quin goig veure tanta llibertat d’ex-
pressió emanada i tanta falta de respecte inclosa en
ella! Truquem al CAC!

Els cinc parlamentaris de la nostra formació hem
estat treballant durant molt de temps en el projecte
d’aquesta llei, ja que l’esborrany presentat per la Co-
missió d’Experts el varen considerar massa teòric i en-
teníem que s’havia de perfilar.

Nosaltres volíem introduir la realitat que mancava
al projecte. I per aquesta raó hem volgut fer-ne una llei
molt consensuada, hem estat contrastant les diferents
opinions de la ciutadania, observant el que ens trobà-
vem al carrer, a casa, a cada família, i hem col·laborat
activament amb la resta de grups parlamentaris. I
d’aquí, que hàgim elaborat una sèrie de recomanaci-
ons, incorporades moltes d’elles en el projecte que avui
ens trobem davant. Conseqüentment és cert que amb
aquest projecte de llei considerem que es dóna un pas
decisiu, sobretot en la utilització innovadora de les
noves tecnologies en la votació, però no considerem
pas que s’hagi assolit el grau de satisfacció que des del
nostre grup hauríem volgut.

Nosaltres, per tant, com sabeu, hi tenim punts a fa-
vor, que han resultat ser fruit de les diferents percepci-
ons i dels acords arribats amb alguns grups parlamen-
taris. Però també considerem que moltes de les esmenes
presentades ahir i que no es van acceptar reflectien
punts fonamentals per a la defensa dels drets del nos-
tre poble, com ara l’esmena de modificació de l’article
2.1, que vàrem presentar conjuntament el Partit Blau
amb el Lila, sobre la condició d’electors de tots els ciu-
tadans espanyols que tinguin el veïnatge administra-
tiu a Catalunya i que gaudeixin del dret a sufragi actiu,
o bé l’esmena de respectar les llengües oficials del terri-
tori català durant el procés electoral. Ens angoixa saber
que el pacte de govern tricolor, tripartit, format pels
grups Verd, Taronja i Groc, hagi propiciat que es rebut-
gessin punts tan essencials i bàsics per a la bona con-
vivència i el futur del nostre poble català com aquest,
en detriment, i hi ha d’esmenes aprovades que són el
més fidel reflex de l’autoritarisme, el sentiment antide-
mocràtic i excloent, com ara algunes que han presentat
el Grup Groc i el Grup Verd.

D’altra banda, volem deixar constància que, tot i fer
la demanda pertinent a la Mesa de portar a terme la
defensa i la votació de les esmenes in voce, és a dir en el
dia d’avui, el dia en què s’aprovava el Projecte de llei
electoral, ens ha estat denegant tal requeriment; una
decisió que ha provocat que la llista d’esmenes pròpies
elaborat pel nostre partit hagi estat deixat de banda en
la redacció final, ja que, com he deixat anar amb ante-
rioritat, va desaparèixer estranyament el mateix dia de
l’aprovació de les esmenes.

Des del Partit Blau, llavors, considerem que, igual
que té punts favorables aquest projecte de llei, també en
té d’altres que s’han de consensuar, i evitar d’aquesta
manera els punts contradictoris i una tasca d’interpreta-
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ció molt difícil per part dels juristes, que són ells qui
s’han de trencar el cap i no nosaltres, els parlamentaris.

Per això, d’aquesta manera, demanem al Govern
que deixi un temps per seguir treballant en aquest pro-
jecte de llei, o bé, si no –que em sembla que serà aques-
ta la decisió del Govern–, doncs, el nostre Partit Blau es
veurà en la necessitat d’abstenir-se.

Moltes gràcies, senyors diputats.

El president
Gràcies. Doncs, passarem a la votació d’aquest pro-

jecte de llei. Em fa l’efecte que vostès tenen les paperetes
corresponents per fer-ho, que són de tres colors: verd,
vermell i taronja. La votarem a mà alçada.

Doncs, bé, les diputades i els diputats que estiguin a
favor del Projecte de llei sobre la Llei electoral de Ca-
talunya, que aixequin la mà.

Els que s’abstinguin.
Els que hi estiguin en contra.
Les podeu abaixar.
Bé, el resultat final és 39 vots a favor, 27 abstencions

i 12 vots en contra; amb la qual cosa, aquest projecte de
llei, segons les vostres normes, està aprovat.

Fixeu-vos en el detall que segons el que marca l’Es-
tatut de Catalunya no estaria aprovat. Per tant, tot l’es-
forç que heu fet durant aquesta setmana, hauria arribat
fins aquest punt. Però així és la política.

En qualsevol cas, ho repeteixo, aquest projecte de
llei ha estat aprovat; el Projecte de llei sobre la Llei elec-
toral de Catalunya ha estat aprovat per 39 vots a favor,
27 abstencions i 12 vots en contra.

Intervencions dels grups parlamentaris

El tercer punt de l’ordre del dia és la intervenció
dels grups parlamentaris. I ho farà en primer lloc, en
nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
l’il·lustre senyor Josep Rull.

El Sr. Rull i Andreu
Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors

diputats, permeteu-me que comenci per on ho ha deixat
el president en aquests moments, que és això: si aquesta
llei s’hagués hagut d’aprovar en virtut del nou Estatut
de Catalunya, no estaria aprovada. Aquesta, potser, és
una de les raons per les quals el tema del sistema electo-
ral és tan sensible, tan transcendent i amb tantes dificul-
tats d’assolir un consens, un acord que sigui acceptable
per tots i cadascun dels grups polítics.

Vosaltres heu tingut la possibilitat, durant aquest
període de temps, d’exercir l’activitat parlamentària, i
de poder exercir la democràcia en el sentit més directe,
més immediat, i de veure com són difícils els acords i
com han de ser concretades les discrepàncies perquè
no acabin sent un escull insuperable.

I heu tocat un tema que és fonamental, que és el de
la Llei electoral. Potser aquesta –el fet de no tenir una
bona llei electoral–, potser, és una de les causes, no

l’única, però segur que una de les causes que ens por-
ten a aquest nivell de desafecció tan important de la
ciutadania, amb uns nivells d’abstenció que fan esgar-
rifança.

Jo mateix sóc de Terrassa; a les últimes municipals
hi ha hagut un 56 per cent d’abstenció; només ha parti-
cipat un 44 per cent de l’electorat. I una bona llei elec-
toral ens pot ajudar a acostar els representants i els re-
presentats.

Per nosaltres hi hauria d’haver tres elements bà-
sics, que heu sabut tocar en aquesta llei. El primer,
unes demarcacions electorals que s’escaiguin molt més
a la realitat nacional de Catalunya: les vegueries.

La possibilitat, també, d’aprofundir en la idea de la
proximitat, que els ciutadans sàpiguen qui són els seus
diputats, que els coneguin, que els vegin, que tinguin la
possibilitat d’escollir-los directament. I el fet d’haver
desbloquejat les llistes electorals, això, dóna aquest
marge. A nosaltres ens agradaria –o a mi m’agradaria–
ser una mica com el Parlament britànic en què hi ha
aquest coneixement, aquesta proximitat entre aquell
que és el representant i els que són els representats.

Per tant, realitat territorial pròpia de Catalunya, les
vegueries, amb equilibri territorial; segon, més proximitat;
tercer, donar facilitats a la ciutadania per poder exercir el
seu dret a vot, i la incorporació d’aquest sistema electrò-
nic pot ser positiu.

I també una cosa que sovint ens deixem, que és ga-
rantir el dret a vot secret. I en aquests moments en aquest
país hi ha un col·lectiu de ciutadans que són els invi-
dents, que són les persones cegues, que no tenen garantit
aquest dret a vot secret. I sigui quina sigui la llei que fem
en el futur haurem d’incorporar aquest aspecte.

Equilibri territorial, proximitat, més facilitats: per
aconseguir entre d’altres coses que hi hagi més partici-
pació ciutadana. Qualsevol país normal es pot perme-
tre o, més que permetre, pot digerir una baixa partici-
pació. A Catalunya, com a nació sense estat, necessitem
que el conjunt de la ciutadania estigui molt implicada
en el dia a dia. I quan hi ha una distància entre les
institucions i nosaltres, malament.

I acabo simplement citant Joan Fuster, un intel·lec-
tual del País Valencià, que deia el següent: «Tota políti-
ca que no fem nosaltres serà feta en contra nostre.»

Ens agradaria que aquesta proposta que heu apro-
vat avui ens ajudi a veure aquest camí de la participa-
ció, la democràcia i la llibertat.

Gràcies.

El president
Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socia-

listes - Ciutadans pel Canvi, l’il·lustre senyor Antoni
Comín.

El Sr. Comín Oliveres
Gràcies, senyor president. Benvolguts representants

del poble de Catalunya asseguts als escons, veig que
heu fet una proposta agosarada –em remeto, en part, a
les paraules del diputat que m’ha precedit–, veig que
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proposeu el vot electrònic, llistes no bloquejades, limi-
tació –molt necessària– de les despeses electorals.

Jo volia incidir en alguna de les coses que ha dit el
meu company del Grup Parlamentari de Convergència
i Unió. Sabem que l’abstenció és un dels problemes bà-
sics de la nostra democràcia. Jo crec que és un problema
bàsic per a qualsevol democràcia; sigui la d’una nació
sense estat o la d’una nació amb estat, és un problema
per al sistema democràtic, la desafecció.

Però l’abstenció té moltes causes. Sabem que una de
les causes de l’abstenció, una d’elles, és la distància entre
el ciutadans i els polítics, entre els representants i els re-
presentats, no? A vegades potser és una sensació subjec-
tiva dels ciutadans, aquesta distància, perquè segura-
ment hi ha més canals d’aproximació i de comunicació
entre polítics i ciutadans dels que nosaltres mateixos co-
neixem i dels que en som conscients, però existir, existei-
xen. Però a part de ser una sensació, és una realitat.

Molt bé. Una de les formes de contribuir a dis-
minuir la distància entre ciutadans i polítics, probable-
ment és modificar la Llei electoral. Es poden fer més
coses: fer un ple com aquest, que és una manera d’obrir
el Parlament a ciutadans com vosaltres i que el cone-
gueu des de dins. També és una manera d’intentar –ho
fem amb aquest esperit– aproximar la política institu-
cional als ciutadans als quals representem.

Però per què us ho dic, això? Perquè vull que pren-
guem consciència que el poder polític, en democràcia,
viu en una mena de paradoxa. Jo us he dit: «Una de les
causes de l’abstenció és la distància entre ciutadans i
polítics, no l’única. Una de les solucions per lluitar
contra aquesta distància és reformar la Llei electoral,
no l’única.»

Què vull dir amb això? Que en política per una
banda tenim la percepció –i en part és veritat– que les
institucions, els governs, els parlaments tenen molt de
poder. Poder per a què? Per regular la nostra convivèn-
cia, per organitzar el pacte social, per garantir els drets.
Però al mateix temps –i jo crec que aquesta és la nostra
experiència com a diputats– la realitat també és això i el
contrari; és a dir, els problemes socials són tan fondos,
són tan profunds, són tan complexes que ni tan sols les
institucions polítiques, amb tot el poder que tenim, els
podem arreglar de cop i volta, aquests problemes.

No serà amb una llei que arreglarem d’avui per de-
mà l’abstenció, perquè respon a un problema de cultu-
ra política, profund. I com això, tantíssims altres pro-
blemes, que voldríem arreglar com amb una vareta
màgica, però la nostra experiència com a diputats és
que ni tan sols el Parlament és una vareta màgica des
de la qual arreglar tots els problemes.

Jo crec que és bonica aquesta experiència, i que vo-
saltres, amb això que heu fet, una mica l’hàgiu tingut,
també: de veure per un cantó la immensa responsabili-
tat d’exercir el poder institucional democràtic i per
l’altre la immensa humilitat –i aquesta era la idea que
us volia transmetre– de saber que aquest poder, fins i
tot aquest poder, a vegades és impotent –valgui la para-
doxa– per fer front a les nostres responsabilitats.

En qualsevol cas, felicitar-vos –i amb això acabo–
perquè crec que la vostra Llei electoral ens aproxima
cap aquest horitzó desitjat, aquest horitzó somiat
d’una democràcia realment participativa, que vol dir
que els ciutadans participen directament en les institu-
cions, i amb això aconseguim que, per un cantó, els ciu-
tadans desmitifiquin, perdin la reverència cap el poder
polític i cap els seus representants, i, per l’altra banda,
que respectin més, valorin més i apreciïn més aquest
poder polític i aquestes institucions.

Jo espero que després d’això que heu fet ens tin-
gueu una mica més d’estima, als polítics que estem al
Parlament.

Moltes gràcies.

El president

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, la il·lustre senyora
Patrícia Gomà.

La Sra. Gomà i Pons

Gràcies, president. Molt bon dia a tots, il·lustres di-
putats. Jo, primer que tot, us vull felicitar. Us vull felici-
tar perquè penso que heu fet un treball molt digne, heu
treballat fort durant aquesta setmana, i això s’ha notat.
I crec que ens heu demostrat que aquí hi ha un autèntic
planter de futurs diputats i diputades per al Parlament
de Catalunya. Per tant, us encoratjo a seguir en aques-
ta vocació.

Heu tocat un tema molt sensible, molt complex, com
és el tema de la propera llei electoral. Tal com deia el pre-
sident de la cambra, aquesta llei, si fos real allò que votés-
sim, no sortiria aprovada, perquè requereix aquesta ma-
joria tan qualificada de dos terços de la cambra.

Per tant, imagineu el consens que requerirà, doncs,
el futur projecte de llei. I ho heu viscut en pròpia carn,
no?, com és de difícil a vegades arribar a acords i a con-
sensos en temes en què tots estem molt i molt sensibilit-
zats.

En el projecte que ens heu presentat desenvolupeu
o toqueu qüestions bàsiques. Des del meu grup parla-
mentari, sens dubte que estaríem d’acord en el tema de
les circumscripcions electorals, de les set circumscrip-
cions electorals que s’adiuen a la nova organització
territorial que ha de tenir Catalunya. També en el tema
de les llistes desbloquejades, perquè afavoreixen major-
ment la participació; creiem que sí.

I després heu tocat un tema molt important, que és
el tema de la paritat. Penseu que les dones en l’actuali-
tat representem el 52 per cent de la societat; vol dir que
som majoritàries en la societat. I, d’altra banda, doncs,
no som majoritàries en cap poder ni institució pública.
Per tant, en aquest sentit hi ha molta feina a fer. I sí que
és necessari, doncs, a vegades, establir discriminacions
positives que ajudin a corregir desequilibris impor-
tants que es donen de facto, i aquest de les llistes parità-
ries és un tema important. Ja anar més enllà seria esta-
blir el que s’anomena «la cremallera» en les llistes sobre
la paritat; és a dir, home, dona, home, dona, home,
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dona..., ja no sol en el tram de cinc, sinó sempre alter-
nant, a fi i efecte que siguin realment paritàries, perquè
després, el resultat, en cada cinc primers trams de la llis-
ta, resulta que les dones van a la cua sempre d’aquests
cinc primers trams.

Bé, Catalunya és l’únic país o territori dins l’Estat
espanyol, diguem-ho així, que no té la seva llei electo-
ral. Per tant, hem de tenir, hem de fer una llei electoral,
perquè l’actual llei que estem aplicant, tot i que en con-
tra del que es diu és altament proporcional, perquè té
una proporcionalitat del 97 per cent, sí que genera pro-
blemes polítics.

I per últim volia destacar això, no? Tots coneixeu la
circumstància que s’ha donat en determinades elecci-
ons en què hi ha hagut majoria de vots en un sentit i
majoria d’escons en un altre. Per tant, això és un pro-
blema polític que s’ha de solucionar.

I per tancar la intervenció, molt breument, també
tots aquests incentius de participació que establiu en la
llei els valorem molt positivament; sou la generació de
les noves tecnologies, per tant hem d’anar cap aquest
camí, cap a la utilització de les noves tecnologies, i és
molt interessant l’aportació del vot telemàtic.

Moltes felicitats i gràcies a tots.

El president
La il·lustre senyora Carina Mejías, en nom del Grup

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, té la pa-
raula.

La Sra. Mejías Sánchez
Gràcies, senyor president. Senyores i senyors dipu-

tats, voldria en nom del meu grup parlamentari, del
Grup Parlamentari del Partit Popular, donar-vos la ben-
vinguda a aquest plenari i felicitar-vos per la feina que
heu fet al llarg d’aquesta setmana i que culmina en el
dia d’avui.

Us vull dir que avui us acull la més alta institució
de Catalunya i que esteu asseguts en els escons que
ocupen habitualment els representants del conjunt
dels catalans. Ha de ser per vosaltres un honor i heu de
tenir-ho present, perquè conèixer la institució ha de ser
estimar-la. Us vull dir que aquí és on es produeixen els
debats més importants, els debats polítics on hi ha tam-
bé controvèrsia; la mateixa controvèrsia que hem vist
en el projecte legislatiu que avui vosaltres ens heu pre-
sentat.

Nosaltres pertanyem a una gran institució, però
vosaltres també, perquè veniu de la universitat, que és
aquella institució que també forma el capital humà, que
forma aquelles persones que en el futur han de dirigir
els designis de Catalunya i del conjunt d’Espanya.

I vull dir-vos que en la vostra vida heu fet ja una im-
portant decisió, que és la de triar exactament què és el
que voleu ser en el futur, triar la vostra professió, no?
Per tant, jo us encoratjo, aprofitant aquesta ocasió, que
tireu endavant aquestes iniciatives, aquesta iniciativa
de formar part de les institucions, de participar de les
institucions i, sobretot, de les decisions de la vida pú-
blica.

Vull demanar-vos que sempre que pugueu i que
així ho decidiu no us mantingueu al marge. Tots els
diputats que m’han precedit en l’ús de la paraula han
parlat d’aquesta distància que hi ha entre els polítics i
la societat. I creiem que aquesta iniciativa i aquesta ex-
periència que teniu vosaltres avui aquí és una bona
forma d’intentar acostar la societat a la institució.

Vull dir-vos que és important per nosaltres que esti-
gueu aquí, que aquesta ha de ser una gran experiència,
per tots vosaltres, que acabi precisament amb aquesta
sensació de distància. Avui hem vist aquest Projecte de
llei electoral que intenta fer més participativa la societat
en el conjunt de les decisions polítiques. I voldria agrair-
vos la vostra feina, les vostres aportacions en aquest pro-
jecte de llei, amb el desig que aquesta experiència signi-
fiqui per vosaltres una nova expectativa, és a dir que de
tots vosaltres neixi el desig de participar d’un partit
polític –hem vist que aquí hi ha grans promeses, com
també s’ha dit per altres diputats dels grups–, que par-
ticipeu de les formacions polítiques, que ens ajudeu a
acostar els vostres problemes a la realitat de les nostres
iniciatives parlamentàries.

I des del Grup del Partit Popular el que volíem era
donar-vos les gràcies per la feina feta, agrair-vos que
estigueu aquí i sobretot que d’ara endavant la vostra
participació sigui més eficaç i, a més a més, contribuïu
a fer que moltes altres persones participin també de
les decisions de la vida pública.

Moltes gràcies.

El president
Ara és el torn del Grup Parlamentari d’Iniciativa

per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i
té la paraula la il·lustre senyora Laia Ortiz.

La Sra. Ortiz Castellví
Bé, senyors diputats, senyores diputades, primer de

tot donar-vos la benvinguda, també, aquí, al Parla-
ment.

Primer, vull donar les gràcies i fer una felicitació a
totes les persones –tant a vosaltres que hi heu partici-
pat més directament, com a les persones que han fet
possible que pugueu tramitar aquest projecte de llei–
que sou aquí.

A mi ja m’hauria agradat quan estava a la universi-
tat –encara que encara hi sóc, més a temps parcial ara,
però– que hagués pogut tenir l’oportunitat de venir i
conèixer el Parlament, no?, abans d’aterrar-hi com vaig
fer a partir del novembre. Jo sóc de les diputades més
noves, diguéssim, que m’estreno en aquesta legislatura,
i m’hauria agradat, doncs, tenir aquesta oportunitat
d’haver conegut com és el Parlament. Vosaltres vau
estar ja en un ple, perquè us vaig veure que anàveu
passant per allà dalt, i vau veure com funcionava. I se-
gurament teniu una sensació diferent que abans d’ha-
ver entrat, perquè quan es veuen per televisió les coses
es veuen una mica diferents.

També felicitar-vos per la tria del tema. No sé si éreu
vosaltres, si ho havíeu de consensuar, però jo crec que
heu donat en el clau, no?, perquè la llei electoral és
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com l’esquelet del sistema democràtic, i no només es
parla de formes i de fórmules d’assignació d’escons,
sinó que permet parlar de la justícia del sistema demo-
cràtic, de la pluralitat, del respecte a les minories; per
tant, et permet parlar de tot un seguit de coses que crec
que són molt interessants i estan en el fons del sistema
democràtic i de la democràcia en si.

També felicitar a totes les persones que heu intervin-
gut. Jo crec que heu trobat el llenguatge i l’heu simulat
molt bé, no?; allò de cada color, fet una mica, potser,
també en un to irònic, però jo crec que Déu n’hi do com
s’apropen els vostres discursos al que passa a la cam-
bra a vegades. Heu trobat, fins i tot, les paraules que uti-
litzen cada un dels grups parlamentaris. I felicitar-vos
perquè no és fàcil pujar aquí. No heu pogut pujar tots,
però. Per experiència, jo recordo el primer dia, que no
és fàcil i que quan ets aquí això imposa. Jo crec que tots
i totes ho heu fet molt bé.

Jo no entraré en cada una de les coses de la llei, per-
què també ja s’ha comentat, però sí que és cert que la
Llei electoral no és fàcil. Vosaltres l’heu pogut fer per-
què teniu un procediment d’aprovació de la llei molt
concret; però no és fàcil precisament perquè és això,
l’esquelet del sistema democràtic i hi estan en joc mol-
tíssimes coses.

Jo crec que serà un debat intens, el que tindrem
aquí al Parlament, que esperem aprovar-la, perquè és
necessari tenir una llei electoral catalana que respon-
gui també a la diversitat i a la pluralitat de la societat
catalana, i per això una de les coses que no compartiria
és aquesta barrera del 5 per cent que posàveu. Jo crec
que introduïu coses molt interessants, que ja s’han co-
mentat: el tema del vot electrònic, etcètera. Però crec que
des del nostre grup parlamentari nosaltres apostem
per un reflex també de les minories, com també deia el
Partit Verd. I, en aquest sentit, no hi posaríem barreres.

Simplement, per acabar, doncs, animar-vos a conti-
nuar interessats per la política, ja sigui des de les insti-
tucions, des dels partits polítics o des del carrer, que jo
crec que és important.

El president
Finalment té la paraula, en nom del Grup Mixt,

l’il·lustre senyor Albert Rivera.

El Sr. Rivera Díaz
Gràcies, senyor president. Estimats diputats i dipu-

tades, o companys, o com vulgueu, bé, jo, en primer lloc
trobo molt interessant que hàgim parlat de la llei electo-
ral. I una mica en la línia que caracteritza el nostre grup,
i a mi personalment, també volia trencar una mica el po-
líticament correcte i dir que si no hi ha una llei electoral
a Catalunya a hores d’ara és perquè no hi ha hagut
acords entre els grups que governaven i l’oposició, no
perquè siguem l’única comunitat que no vol tenir llei
electoral.

És a dir que jo celebro que ho portem aquí. A més, el
nostre partit i altres sembla que ara tenim un interès, hi
ha un interès per fer aquesta llei electoral. I espero que
aquests dos terços que es necessiten siguin suficients o

puguem aconseguir-los per fer aquesta llei. Una llei en
què heu parlat d’algunes propostes, que amb algunes
hi estic d’acord, personalment, i amb altres, no.

Llistes tancades i no bloquejades. Nosaltres, el nostre
partit i jo personalment, apostaríem i aniria més lluny.
Nosaltres parlem de llistes obertes, llistes on es puguin
triar candidats de diferents formacions, amb òrgans re-
presentatius, no de govern però sí que amb òrgans repre-
sentatius.

També en el tema de les minories coincideixo amb
el que deia la companya Laia Ortiz. Primer, perquè en-
tenem –i així ho defensarem, encara que sigui en mino-
ria en un futur, però ho defensarem igual– que hi ha
països, com Suècia, que quan es supera l’1 per cent,
per exemple, de la barrera electoral no entres la Parla-
ment però tens dret a tenir publicitat institucional, tens
dret a participar en debats públics, encara que no esti-
guis al Parlament. I nosaltres apostaríem per aquest
model: mantenir el 3 per cent actual, però quan superis
l’1 per cent, per a les següents eleccions, tenir una certa
representativitat social, que no et deixin al marge
d’aquesta situació.

Per altra banda, coincideixo també plenament en el
tema de la publicitat electoral. El nostre partit porta en
el seu programa, i ho hem defensat, abolir directament
la publicitat institucional com a despesa pública inne-
cessària. I, per altra banda, publicitat electoral? Doncs,
primer, el reciclatge, que em sembla que ho ha dit el
Grup Verd, que és una proposta molt interessant, i per
altra banda, també el tema de reduir les despeses o li-
mitar-les. Crec que és fonamental, primer, per igualtat
de condicions, i segon, perquè les despeses de campa-
nya que arriben fins a 12 o 15 milions d’euros d’alguns
partits, a Catalunya, són exageradíssimes.

Per altra banda, m’agradaria no només, per aques-
ta llei, felicitar-vos pel treball que heu fet, sinó també
parlar de la situació actual. Jo crec que la Llei electoral
és una de les claus per a la participació, però no l’úni-
ca. I segurament fins i tot pot ser accessòria. La realitat
és que cal un punt d’inflexió; cal un punt d’inflexió en
la política i en la vida ciutadana, i cal que la política no
només parli de temes que interessen i no es coneixen,
sinó que realment hi hagi debats i s’obrin temes que
tothom té al carrer, que tothom coneix, però no es par-
len. Per exemple, el tema de la immigració. Un tema
que, com que s’ha de ser políticament correcte o incor-
recte, segons els pronunciaments de cada partit, no
abordem, i que veiem cada dia a les enquestes que és
un dels temes que s’han d’abordar legislativament. El
nostre partit és bastant agosarat aquí i parla de drets
de ciutadania per a tothom, sempre que es compleixin
igualtat de drets i obligacions. És a dir, arriscada, una
proposta arriscada. Però s’ha de parlar d’això al Parla-
ment; és una situació que tenim i n’hem de parlar.

Un altre tema: el tema energètic, per exemple, no?; és
a dir, l’energia. Sabeu que s’ha de parlar del tema amb
antelació i començar a abordar els moviments energè-
tics. Aquí no se’n parla, perquè com que hi ha discre-
pàncies, no en parlem. És a dir, aquests temes s’han de
parlar.
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Jo us diria una cosa per acabar, que és que –i a ve-
gades ho comento– hem de començar a ser utòpics,
perquè encara que no s’aconsegueixin les utopies, si
et quedes a prop d’una utopia, sempre estaràs millor
que si no ho intentes. Per tant, hem de ser utòpics. Vo-
saltres i jo i molts d’aquí hem nascut en democràcia,
tenim aquesta sort, ens han deixat un país en demo-
cràcia. Per tant, el que demanaria és que no tinguem
complexos, no posem etiquetes a la gent, no intentem
fer el joc que ha portat la història de Catalunya i de la
resta d’Espanya a molts problemes anteriorment, i si-
guem agosarats i valents. Per tant, acabem amb aquest
complex; parlem del políticament incorrecte, fem de-
bats en el Parlament i al carrer, cívics, i  que a més a
més siguin arriscats.

Jo crec que cal que la gent torni a sentir-se represen-
tada i per això és necessari que tots vosaltres, nosaltres
des del Parlament i les noves generacions que arribem
a aquest Parlament, doncs, puguem tenir aquesta posi-
ció. I espero que molts de vosaltres estigueu algun dia
compartint escó amb mi o amb altres, perquè si limitem
els mandats, jo tampoc no hi seré. Per tant, amb els que
vinguin, que pugueu compartir escó, i aquests pronun-
ciaments que heu fet aquí puguin ser el futur d’aquest
Parlament.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies.

Cloenda

Ja acabem aquesta sessió. Vull dir-vos que fer de
metge, fer d’advocat, fer d’arquitecte, fer de periodista,
fer de fuster, fer de professor o fer de lampista no és fà-
cil. Fer de polític o de parlamentari, tampoc. I perquè
una societat funcioni bé, doncs, ha de tenir bons pro-
fessionals en tots aquests àmbits i més. i per tant, també
ha de tenir bons professionals en la política, bons polí-
tics.

I per tant, lligat amb això, jo voldria fer-vos un prec
específic abans d’acabar aquesta sessió. I és que conti-
nueu participant en política. I això no vol dir anar a
votar –també, eh?– i això no vol dir afiliar-se a un par-
tit o a un altre partit –que també. No, no estic parlant
d’això. Estic parlant de fer política amb majúscules. O
sigui, implicar-se en la societat on viviu, implicar-vos
en la resolució dels conflictes que tenim més quotidi-
ans a la nostra vida, a la nostra comunitat.

Us demano, doncs, que després d’aquesta experièn-
cia ens ajudeu –ens ajudeu– a estendre l’interès per la
gestió dels afers públics, per la gestió de la cosa públi-
ca, que d’alguna manera ens feu també d’altaveus. Se-
gurament que la democràcia, que en definitiva és del
que es tracta, hi sortirà guanyant.

Moltes felicitats per la feina que heu fet, rigorosa,
seriosa, amb punts d’ironia –està bé, però de debò que
ha estat molt bé–, i molta sort en el vostre futur.

Gràcies.
S’aixeca la sessió.
(Aplaudiments.)

La sessió s’aixeca a tres quarts de dotze del migdia
i tretze minuts.

Annex

Llei electoral de Catalunya

Títol I
Disposicions generals

Article 1
Aquesta llei regula les eleccions al Parlament de

Catalunya.

Article 2
1. Són electores totes les persones que tenen la con-

dició política de català o catalana i tenen el dret de su-
fragi actiu.

2. Per a exercir el dret de sufragi és indispensable
estar inscrit en el cens electoral.

Article 3
1. No tenen dret de sufragi actiu:
a) Les persones condemnades per una sentència ju-

dicial ferma a la pena principal o accessòria de priva-
ció del dret de sufragi durant el temps de compliment
de la pena.

b) Les persones declarades incapaces en virtut
d’una sentència judicial ferma, sempre que la incapaci-
tat per al dret de sufragi es declari expressament.

c) Les persones internades en un hospital psiquià-
tric o en un centre anàleg amb una autorització judici-
al, mentre duri l’internament, sempre que la incapacitat
per al dret de sufragi es declari expressament en l’au-
torització.

2. Els jutges i els tribunals que coneguin procedi-
ments d’incapacitació o internament s’han de pronun-
ciar expressament sobre la incapacitat per a l’exercici
del sufragi actiu.

Article 4
1. Són elegibles els ciutadans que compleixen els re-

quisits de l’article 7 de l’Estatut d’autonomia, que te-
nen la condició d’electors d’acord amb el que disposa
aquesta llei i que no estan afectats per alguna de les
causes d’inelegibilitat que estableix aquesta llei.

2. Estan afectades per una causa d’inelegibilitat les
persones que compleixen alguna de les funcions se-
güents:

a) Secretari general, director general, delegat territo-
rial o qualsevol altre càrrec, assimilable a aquests, de
lliure designació, en l’Administració de la Generalitat,
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i també les funcions de president del Govern, ministre,
secretari d’Estat, o qualsevol altre càrrec de lliure de-
signació en l’Administració de l’Estat.

b) Síndic de greuges o defensor del poble.
c) Membre de la Sindicatura de Comptes.
d) Membre del Consell de Garanties Estatutàries.
e) Membre del Consell de Justícia de Catalunya,

president o vocal del Consell General del Poder Judici-
al, fiscal general de l’Estat o jutge, magistrat o fiscal en
actiu.

f) President o magistrat del Tribunal Constitucional,
president o conseller del Consell d’Estat o del Tribunal
de Comptes.

g) Delegat o subdelegat del Govern, i també les per-
sones que exerceixin la funció de més nivell en qualse-
vol branca de l’Administració de l’Estat en les demar-
cacions territorials d’àmbit inferior a l’estatal en la
circumscripció o les circumscripcions electorals on
exerceixen aquesta funció.

h) Governador o sotsgovernador del Banc d’Espa-
nya.

i) Director de l’Oficina del Cens Electoral o delegat
provincial de l’Oficina del Cens Electoral en la circum-
scripció o les circumscripcions electorals on exerceixen
aquesta funció.

j) Membre de l’assemblea legislativa o del govern
d’una altra comunitat autònoma, i  els càrrecs equiva-
lents en una altra comunitat autònoma en els casos es-
tablerts pels apartats a, b, c, d i e.

3. Les persones que tenen alguna de les funcions
especificades per l’apartat 2 i que són presentades com
a candidates han d’acreditar fefaentment que han ces-
sat en el càrrec o la funció que genera la inelegibilitat o
que hi han renunciat.

4. Les persones ja incloses en una candidatura i que
accedeixen a un càrrec o una funció dels que generen
inelegibilitat ho han de comunicar a la Junta Electoral,
la qual ha de declarar l’exclusió del candidat o candi-
data de la llista presentada.

5. Són inelegibles les persones condemnades per
una sentència ferma a pena privativa de llibertat.

6. Són inelegibles les persones empadronades en un
municipi que no pertany a la circumscripció per la
qual es presenten.

Article 5
1. Totes les causes d’inelegibilitat ho són també

d’incompatibilitat.
2. A més, són causes d’incompatibilitat les se-

güents:
a) Prestar serveis en l’Administració de la Generali-

tat, sigui quin sigui el règim de prestació d’aquests ser-
veis, amb excepció del personal docent, sanitari o de
recerca que no tingui tasques de direcció o gestió.

b) Ser diputat al Congrés.
c) Ser diputat al Parlament Europeu.
3. Només es pot presentar candidatura com a dipu-

tat al Parlamentari durant dues legislatures.

Títol II
Sistema electoral

Article 6
1. La circumscripció electoral de les eleccions al Par-

lament de Catalunya és la vegueria.
2. A cada vegueria li correspon un mínim inicial de

dos diputats.
3. Els cent vint-i-tres escons restants es distribuei-

xen entre les vegueries en proporció a llur població.

Article 7
1. Per a poder accedir al repartiment d’escons en

una circumscripció determinada, una candidatura ha
d’haver obtingut almenys un 5% dels vots vàlids.

2. Es consideren vots vàlids tant els obtinguts per
alguna de les candidatures presentades com els vots
en blanc.

Article 8
1. Les llistes de candidats són tancades i no bloque-

jades.
2. Els electors han d’indicar l’ordre de preferència

dels candidats de la llista que voten.
3. Les candidatures al Parlament de Catalunya han

de tenir una composició equilibrada d’homes i de do-
nes, de manera que, tant en el conjunt de la llista com en
el tram de cinc noms, hi hagi almenys un 40% de candi-
dats de cada sexe.

Article 9
L’atribució dels escons en una circumscripció de-

terminada es fa d’acord amb el procediment següent:
a) Després de l’escrutini, les candidatures s’orde-

nen de major a menor nombre de vots obtinguts, des-
prés d’excloure les que no compleixin el requisit esta-
blert per l’apartat 1 de l’article 7.

b) Es divideix de manera successiva el nombre total
de vots obtinguts per cada llista pels nombres enters a
partir de l’1 i fins al que sigui necessari per a efectuar
el repartiment.

c) S’atribueixen els escons a les candidatures sobre
la base dels quocients obtinguts després d’efectuar
l’operació descrita per l’apartat b. Els escons es repar-
teixen entre els quocients més grans d’una manera
successiva a partir del superior. Quan per a l’assigna-
ció d’un determinat escó, els quocients de dues candi-
datures siguin iguals, és preferent la candidatura que
ha obtingut més vots. Si el nombre de vots és idèntic, el
primer escó s’atribueix per sorteig, i els següents es
distribueixen d’una manera alternativa.

d) Una vegada fixat el nombre d’escons atribuïts a
una candidatura determinada en una circumscripció,
els escons s’assignen de manera successiva als candi-
dats més votats en la llista. A aquest efecte, s’assigna a
cada candidat o candidata, per cada papereta, la xifra
resultant de dividir 1 pel nombre d’ordre que ha rebut.
En el cas que hi hagi empat de vots, l’assignació de
l’escó es fa per sorteig.



DIARI DE SESSIONS – Divendres, 13 de juliol de 2007

14

Article 10
1. Si es produeix el decés, la incapacitat o la renún-

cia d’un candidat o candidata proclamat electe, l’escó
és atribuït al candidat o candidata de la mateixa llista
que no havia sortit elegit i que havia obtingut més vots
d’acord amb el procediment descrit per l’apartat d de
l’article 9.

2. Les substitucions es poden fer al llarg de tota la
legislatura.

Títol III
Convocatòria d’eleccions

Article 11
1. El president o presidenta de la Generalitat convo-

ca les eleccions al Parlament de Catalunya mitjançant
un decret.

2. Llevat que es produeixi una dissolució anticipa-
da del Parlament de Catalunya, el decret de convocatò-
ria de les eleccions es dicta vint-i-cinc dies abans que
expiri el mandat del Parlament, el qual, a aquest efecte,
es produeix una vegada han transcorregut quatre anys
des de les eleccions que han donat lloc a la darrera re-
novació de la institució.

3. El decret de convocatòria fixa el dia de la votació,
que s’ha de fer al cap de cinquanta-quatre dies d’haver
estat publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Article 12
1. Només es poden fer eleccions parcials en la mesa

o les meses electorals afectades per irregularitats inva-
lidants si la votació en una mesa o diverses meses o
seccions electorals es declara nul·la mitjançant una
sentència ferma.

2. La convocatòria d’eleccions parcials s’ha de fer
mitjançant un decret, acordat en la primera sessió del
Govern de la Generalitat després que aquest hagi tin-
gut coneixement de la sentència ferma a què fa referèn-
cia l’apartat 1.

Títol IV
Procediment electoral

Article 13
Poden presentar la candidatura i concórrer a les

eleccions al Parlament de Catalunya:
a) Els partits polítics i les federacions inscrits en el

registre que estableix la legislació vigent en matèria de
partits polítics.

b) Les coalicions amb finalitats electorals dels par-
tits o les federacions a què es refereix l’apartat a.

c) Les agrupacions d’electors d’una circumscripció
electoral.

Article 14
1. Cap persona no pot figurar en més d’una llista o

presentar-se en més d’una circumscripció, encara que
sigui com a candidat o candidata suplent.

2. Cap partit, federació, coalició o agrupació electo-
ral no pot presentar més d’una llista de candidats en
una mateixa circumscripció.

3. Cap formació federada o coalitzada no pot pre-
sentar una llista de candidats pròpia en una circums-
cripció en què ho faci la federació o la coalició en què
està integrada.

Article 15
Les llistes han de contenir el nombre de candidats

idèntic al nombre d’escons a cobrir i un nombre de su-
plents equivalent a la meitat dels escons a cobrir.

Article 16
1. Les agrupacions d’electors es constitueixen en

l’àmbit d’una circumscripció electoral.
2. La constitució d’una agrupació electoral reque-

reix la presentació d’un nombre de signatures igual o
superior a l’1% dels electors censats en la circumscrip-
ció corresponent. Cada elector o electora pot donar su-
port a una única agrupació d’electors.

Article 17
1. L’endemà de la finalització del termini de presen-

tació de les candidatures, d’acord amb el que estableix
el decret de convocatòria de les eleccions, aquestes es
publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

2. En els quatre dies següents a la publicació de les
candidatures, tot ciutadà o ciutadana que compleixi
les condicions de l’article 2, i tota formació de les espe-
cificades per l’article 13, pot presentar a l’Administra-
ció electoral de Catalunya les al·legacions que consideri
convenients amb relació a les candidatures públiques.

3. Durant la setmana següent a la presentació d’al·le-
gacions a les candidatures, l’Administració electoral de
Catalunya s’ha de pronunciar sobre les al·legacions pre-
sentades i sobre les irregularitats que hagi pogut detectar
d’ofici en les candidatures presentades.

4. Contra el pronunciament de l’Administració
electoral sobre les al·legacions hom pot interposar un
recurs, el qual s’ha de resoldre en un termini màxim de
quatre dies. L’endemà de la publicació de la resolució
corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya es proclamen les persones elegides.

Article 18
1. La campanya electoral és el conjunt d’activitats

dedicades a la captació del vot per cada una de les
candidatures presentades que es fan durant els quinze
dies anteriors a la vigília de la votació.

2. La campanya electoral finalitza a les 0.00 hores
de la vigília de les eleccions.

3. Paral·lelament a la campanya electoral, el Govern
de Catalunya pot fer les activitats que consideri ade-
quades per a informar els ciutadans sobre les eleccions
i per a incentivar-ne la participació. En cap cas aques-
tes activitats no poden induir, explícitament o implíci-
tament, a una determinada preferència amb relació a
les candidatures presentades.
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4. Els partits polítics són responsables de fer o de
gestionar el reciclatge dels materials propagandístics
emprats al llarg de la campanya electoral.

5. Per a cada grup polític que concorri a les elecci-
ons s’estableix com a límit de les despeses electorals la
quantitat que resulti de multiplicar un euro pel nombre
d’habitants corresponents a la població amb dret a vot
de les circumscripcions on presenta candidatura.

Article 19
1. No es poden contractar espais de publicitat elec-

toral en els mitjans de titularitat pública.
2. Durant la campanya electoral, els partits polí-

tics, les federacions, les coalicions i les agrupacions
d’electors que concorrin a les eleccions tenen dret a
l’ús gratuït d’espais en els mitjans de comunicació de
titularitat pública, inclosos els de titularitat estatal i
els de titularitat local.

3. La distribució dels espais de publicitat electoral i
els mitjans de titularitat local es fa equitativament per a
tots els partits, les coalicions, les federacions i les agru-
pacions.

Article 20
1. La votació es duu a terme el dia fixat en el decret

de convocatòria en un horari ininterromput entre les
8.00 i les 21.00 hores.

2. El vot és secret. En cada col·legi electoral hi ha
d’haver un lloc reservat perquè els electors puguin esco-
llir una papereta, determinar-hi l’ordre de prelació de
candidats i dipositar-la en el sobre corresponent.

3. Els electors han de presentar un document acre-
ditatiu de llur identitat davant la mesa electoral en què
els correspon de votar als efectes de poder dipositar-hi
la papereta.

Article 21
1. A les 21.00 hores, el president o presidenta de

cada mesa electoral dóna per tancada la votació. A par-
tir d’aquest moment s’inicia el recompte.

2. En el procés de recompte es consideren vots nuls:
a) Els que no s’hagin emès en un sobre o una pape-

reta oficial, els que no s’hagin emès dins d’un sobre, o
els sobres que continguin més d’una papereta, encara
que sigui de la mateixa candidatura.

b) Els que s’hagin emès en una papereta en què es
contingui qualsevol afegitó al model oficial que no
es refereixi a l’ordre de prelació dels candidats que hi
figuren.

3. Els vots en què l’elector o electora no ha determi-
nat l’ordre de prelació dels candidats d’una manera
explícita es consideren vàlids. En aquest cas, es consi-
dera que l’ordre de prelació escollit per l’elector o elec-
tora és el mateix que figura a la papereta.

4. Als efectes de l’apartat 3, els partits, les federaci-
ons, les coalicions o les agrupacions d’electors corres-
ponents determinen l’ordre en què apareixen els can-
didats en una llista determinada.

5. Es consideren vots en blanc els sobres que no
contenen cap papereta.

6. Una vegada finalitzat l’escrutini d’una mesa elec-
toral, el president o presidenta d’aquesta ha de fer arri-
bar el resultat a l’Administració electoral de Catalu-
nya, la qual s’encarrega de fer el recompte global, de
fer-ne publicitat i de determinar quines han estat les
persones electes.

Article 22
1. Durant els dos mesos següents a la realització de

les eleccions tot ciutadà o ciutadana que compleixi les
condicions de l’article 2, i també tota formació de les es-
pecificades per l’article 13, poden impugnar davant de
l’Administració electoral de Catalunya el resultat elec-
toral, sempre que es refereixi a una mesa, a un col·legi o
a una circumscripció electorals en què la persona que
impugna estigui inscrita o en què la formació hagi pre-
sentat candidatura.

2. L’Administració electoral de Catalunya ha de re-
soldre les impugnacions presentades d’acord amb
l’apartat 1 en el termini d’un mes a partir de la data de
presentació.

títol V
El vot anticipat

Capítol I
El vot electrònic i postal

Article 23
Els ciutadans poden exercir anticipadament, per

correu, el dret de vot, després d’haver-ho sol·licitat a
les autoritats electorals, d’acord amb el que disposa la
normativa aplicable de la Llei orgànica de règim electo-
ral general.

Article 23 bis
1. Durant la vigència del període oficial de campa-

nya electoral, tot ciutadà o ciutadana amb dret de su-
fragi actiu pot exercir anticipadament el dret de vot,
després d’haver-ho sol·licitat expressament a les auto-
ritats electorals.

2. L’Administració electoral ha d’articular el proce-
diment de sol·licitud que, com a mínim, ha de constar
de les fase següents:

a) Sol·licitud de l’elector o electora en què cal fer
constar el motiu pel qual no pot exercir el dret de sufra-
gi durant la jornada electoral, les seves dades iden-
tificatives completes, l’adreça on s’han de lliurar els
materials electorals i una assumpció expressa dels
riscs que comporta aquest tipus de vot per al manteni-
ment de la llibertat i el secret de sufragi.

Mitjançant aquest sistema cal aplicar una sèrie de
mesures perquè enlloc no quedi constància del sentit
del vot.
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b) L’Administració electoral, mitjançant un correu
certificat, de recollida obligatòria en les oficines pos-
tals, fa el lliurament a la persona sol·licitant dels mate-
rials electorals necessaris per a exercir anticipadament
el dret de sufragi. El material inclou una simulació elec-
trònica exhaustiva de totes les fases de la votació i una
clau de pas de caràcter personal.

Article 24

1. El vot anticipat s’exerceix per via telemàtica.

2. L’Administració electoral determina, per a cada
elecció, els requeriments tècnics dels ordinadors vàlids
per a exercir aquest dret. El sistema utilitzat ha d’ésser
compatible amb el màxim nombre possible de sistemes
operatius i s’hi ha de poder accedir des d’una configu-
ració informàtica mitjana segons el nivell de desenvo-
lupament tècnic i penetració social d’aquestes eines.

Article 25

1. L’Administració electoral és l’encarregada de tri-
ar el sistema telemàtic de votació que s’ha d’utilitzar
en cada convocatòria electoral.

Els organismes, públics o privats, que hagin desen-
volupat el sistema telemàtic triat han de lliurar a l’Ad-
ministració electoral, com a mínim sis mesos abans de
l’elecció, tot el material tècnic i informatiu necessari per
a dur a terme una auditoria completa de la plataforma
informàtica. Aquesta documentació ha d’incloure el
codi font complet del programari, indicacions precises
sobre els sistemes interns de gestió de l’organisme i
una descripció del mecanisme d’emergència previst
per al període electoral.

Article 26

1. L’Administració electoral ha de triar l’organisme,
públic o privat, que durà a terme una auditoria sobre la
seguretat dels sistemes de votació telemàtica.

2. L’Administració electoral assumeix el cost
d’aquesta auditoria.

3. S’ha de fer pública, amb caràcter previ, una llista
dels criteris legals, tècnics i socials que aquest organis-
me ha de supervisar en cada sistema de votació.

4. L’organisme auditor ha de lliurar el resultat de
l’informe a l’Administració electoral.

5. Els representants dels partits polítics han de re-
bre també una còpia d’aquest informe sempre que ac-
ceptin el compromís de confidencialitat.

Article 27

1. El codi font del programari s’ha de fer públic un
cop finalitzada la jornada electoral.

2. Els representants dels partits polítics també han
de rebre prèviament el codi font, sempre que acceptin el
compromís de confidencialitat.

Capítol II
El Col·legi d’Experts

Article 28
1. El Parlament ha de designar el Col·legi d’Experts

en vot electrònic format per cinc membres.
2. Es requereix una majoria qualificada de les tres

cinquenes parts dels diputats per a fer aquesta elecció.
3. Els membres d’aquest col·legi tenen un mandat

de cinc anys, renovable, i llurs funcions tenen les ma-
teixes incompatibilitats que els membres del Consell de
Garanties Estatutàries.

4. El Col·legi d’Experts ha d’aprovar el seu regla-
ment intern i ha d’elegir un president o presidenta en-
tre els seus membres.

Article 29
1. El Col·legi d’Experts ha de rebre una còpia de tota

la documentació que els organismes auditors i gestors
dels sistemes de vot electrònic lliurin a l’Administra-
ció electoral.

2. El Col·legi d’Experts té capacitat d’inspecció il·li-
mitada sobre les diferents fases del procés electoral,
que inclouen els tràmits interns en els organismes au-
ditors i gestors.

3. El Col·legi d’Experts ha d’emetre un informe, de
caràcter no vinculant, com a màxim quinze dies des-
prés de les eleccions.

4. El Parlament ha de publicar aquest informe en el
Diari Oficial del Parlament de Catalunya.

Capítol III
La Mesa Electoral del vot anticipat

Article 30
1. Una mesa electoral específica és l’encarregada de

vetllar pel bon funcionament del vot anticipat.
2. La composició d’aquesta mesa específica ha d’és-

ser la mateixa que la resta de meses, amb la condició
que els ciutadans triats com a membres han de pertà-
nyer a diferents circumscripcions electorals i no estan
obligats a tenir una dedicació completa durant tot el
període de vot anticipat.

Capítol IV
La votació

Article 31
1. Les pantalles de votació han de garantir la pre-

sentació equitativa de totes les candidatures.
2. S’hi han d’incloure també les opcions de vot

blanc i vot nul.
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3. S’hi ha d’incloure també una pantalla específica
de confirmació del vot en què el votant o la votant pu-
gui visualitzar la seva tria i validar-la o tornar enrere
per modificar-la.

4. Les pantalles han d’incloure nivells alts d’accessibi-
litat a fi de facilitar el vot a persones amb discapacitats o
no familiaritzades amb les noves tecnologies.

5. Els sistemes de votació han de proporcionar da-
des estadístiques parcials sobre el nombre de votants,
però no poden emetre cap escrutini previ a l’oficial.

Article 32
1. Hom pot votar telemàticament una única vegada

en cada elecció.
2. Hom pot anular el vot anticipat i exercir el dret de

sufragi durant la jornada electoral.
3. L’Administració electoral ha d’articular els meca-

nismes necessaris de vinculació entre el padró dels col·le-
gis electorals i la llista habilitada per al vot anticipat.

Capítol V
L’escrutini

Article 33
1. L’escrutini del vot anticipat no es pot fer fins que

la jornada electoral no hagi finalitzat.
2. Un cop finalitzada la jornada electoral, l’Admi-

nistració electoral ha de lliurar a cada junta electoral
de zona els resultats desagregats del vot emès anticipa-
dament.

3. Cada junta ha d’incloure els vots anticipats en la
suma total de l’escrutini de cada col·legi electoral.

Disposició transitòria
Mentre no es constitueixin les vegueries d’acord

amb el que estableix l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya, la circumscripció electoral és la província. Els es-
cons atribuïts a cada província segueixen la distribució
que fa la disposició transitòria quarta, apartat segon,
de l’Estatut d’ autonomia de Catalunya del 1979.




