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SESSIó NÚM. 14

La sessió s’obre a les deu del matí i nou minuts. Presideix 
Sergi Sabrià i Benito, acompanyat del vicepresident, Àlex 
Moga i Vidal, i del secretari, Jaume Collboni Cuadrado. 
Assisteixen la Mesa els lletrats Antoni Bayona Rocamora  
i Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats David Bonvehí i Torras, Merit-
xell Borràs i Solé, Antoni Font Renom, M. Mercè Jou i Tor-
ras, Marta Pascal i Capdevila, Josep Rull i Andreu i Jordi 
Turull i Negre, pel G. P. de Convergència i Unió; Gemma 
Calvet i Barot i Dionís Guiteras i Rubio, pel G. P. d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya; Daniel Fernández González 
i Ferran Pedret i Santos, pel G. P. Socialista; José Antonio 
Coto Roquet, Santi Rodríguez i Serra i Sergio Santama-
ría Santigosa, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; 
Dolors Camats i Luis i Hortènsia Grau Juan, pel G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, i Carina Mejías Sánchez, pel G. P. de Ciutadans.

Assisteixen a aquesta sessió l’advocat Miquel Roca Ju-
nyent; el catedràtic de ciència política de la Universitat 
Autònoma de Barcelona Quim Brugué i Torruella; el pro-
fessor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Univer-
sitat Oberta de Catalunya, Ismael Peña-López; el doctor 
en ciència política i de l’Administració de la Universitat 
Pompeu Fabra Jaume López i Hernández; el catedràtic 
de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra Fer-
ran Requejo i Coll; el professor de ciència política i de 
l’Administració de la Universitat de Barcelona Josep Ma-
ria Reniu i Vilamala; la directora de l’Autoritat Catalana de  
Protecció de Dades, M. Àngels Barbarà Fondevila; el  
director de l’Institut d’Estudis Autonòmics i catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, 
Carles Viver Pi-Sunyer; el cap de Solidaritat i Cooperació 
de l’Ajuntament de Terrassa, Bartolomé Agudo López; 
la cap del Departament de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Badalona, Teresa Puig Gallach; el gerent 
de l’Ajuntament de Rubí i exdirector del Centre per a la 
Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona, An-
toni Merino Orejón; el representant del Col·lectiu Emma 
Jordi Comas i Rovira, i el director del Grup de Recerca 
en Participació Ciutadana i Moviments Socials de l’Insti-
tut de Govern i Polítiques Públiques, Marc Parés i Franzi.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Miquel Roca Junyent, advocat, 
amb relació a la Proposició de llei de consultes popu-
lars no referendàries i participació ciutadana (tram. 353-
00113/10). Comissió d’Afers Institucionals. Substanciació.

2. Compareixença de Quim Brugué, catedràtic de ciència 
política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes populars no re-
ferendàries i participació ciutadana (tram. 353-00116/10). 
Comissió d’Afers Institucionals. Substanciació.

3. Compareixença de Carles Boix i Serra, professor de 
ciències polítiques de la Universitat de Princeton, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes populars no re-
ferendàries i participació ciutadana (tram. 353-00135/10). 
Comissió d’Afers Institucionals. Substanciació.

4. Compareixença de Jaume López i Hernández, doctor 
en ciència política i de l’Administració, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no referendàries 

i participació ciutadana (tram. 353-00136/10). Comissió 
d’Afers Institucionals. Substanciació.

5. Compareixença d’Ismael Peña-López, professor dels 
Estudis de Dret i Ciència Política i investigador a l’Internet 
Interdisciplinary Institute i a l’eLearn Center de la Univer-
sitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana (tram. 353-00112/10). Comissió d’Afers Institu-
cionals. Substanciació.

6. Compareixença de Ferran Requejo i Coll, catedràtic 
de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes populars no re-
ferendàries i participació ciutadana (tram. 353-00137/10). 
Comissió d’Afers Institucionals. Substanciació.

7. Compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, pro-
fessor de ciència política i de l’Administració de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i participació ciuta-
dana (tram. 353-00138/10). Comissió d’Afers Institucio-
nals. Substanciació.

8. Compareixença de Carles Viver Pi-Sunyer, director de 
l’Institut d’Estudis Autonòmics i catedràtic de dret consti-
tucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no referendàries 
i participació ciutadana (tram. 353-00114/10). Comissió 
d’Afers Institucionals. Substanciació.

9. Compareixença de M. Àngels Barbarà Fondevila, di-
rectora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 
amb relació a la Proposició de llei de consultes popu-
lars no referendàries i participació ciutadana (tram. 353-
00108/10). Comissió d’Afers Institucionals. Substanciació.

10. Compareixença de Bartolomé Agudo López, extècnic 
de Participació Ciutadana i cap de Solidaritat i Coopera-
ció de l’Ajuntament de Terrassa (Vallès Occidental), amb 
relació a la Proposició de llei de consultes populars no re-
ferendàries i participació ciutadana (tram. 353-00129/10). 
Comissió d’Afers Institucionals. Substanciació.

11. Compareixença de Marc Parés, director del Grup de 
Recerca en Participació Ciutadana i Moviments Socials 
de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb relació 
a la Proposició de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana (tram. 353-00117/10). Co-
missió d’Afers Institucionals. Substanciació.

12. Compareixença d’una representació del Col·lectiu 
Emma amb relació a la Proposició de llei de consultes po-
pulars no referendàries i participació ciutadana (tram. 353-
00134/10). Comissió d’Afers Institucionals. Substanciació.

13. Compareixença de Teresa Puig Gallach, cap del De-
partament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de 
Badalona (Barcelonès), amb relació a la Proposició de llei 
de consultes populars no referendàries i participació ciu-
tadana (tram. 353-00126/10). Comissió d’Afers Institucio-
nals. Substanciació.

14. Compareixença d’Antoni Merino Orejón, exdirector del 
Centre per a la Participació Ciutadana de la Diputació de Bar-
celona i gerent de l’Ajuntament de Rubí (Vallès Occidental),  
amb relació a la Proposició de llei de consultes popu-
lars no referendàries i participació ciutadana (tram. 353-
00127/10). Comissió d’Afers Institucionals. Substanciació.
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El president

Comencem la Comissió d’Afers Institucionals de 30 de  
juliol amb les compareixences de la Llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciutadana.

Compareixença
de Carles Boix i Serra, professor de ciències 
polítiques de la Universitat de Princeton, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació 
ciutadana (tram. 353-00135/10) (decaiguda)

Teniu una mica el calendari que hem organitzat per al 
dia d’avui. 

Respecte a la primera versió, tenim una baixa, que és 
el senyor Carles Boix, que finalment avui no ens po-
drà acompanyar.

Farem com el darrer dia. Intentarem ser molt escrupo-
losos amb el temps, perquè tenim un dia molt llarg i, 
per tant, farem com el darrer dia: una intervenció ini-
cial de deu minuts; cada grup tindrà cinc minuts per 
plantejar les seves qüestions, les seves preguntes, als 
compareixents, i donaríem, doncs, al compareixent 
cinc minuts al final per respondre, d’acord? (Pausa.)

Compareixença 
de Miquel Roca Junyent, advocat, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació 
ciutadana (tram. 353-00113/10)

Per tant, doncs, sense més, agrair al senyor Miquel 
Roca que ens acompanyi avui i donar-li la paraula.

Miquel Roca Junyent (advocat)

Bé, moltes gràcies, senyor president. Diputades i dipu-
tats, és molt difícil per mi dir alguna cosa diferent de 
la que vaig dir el 20 de juny de fa un any; en tot cas, si 
alguna cosa haig de dir que en pugui, diríem, diferir, 
l’aniré assenyalant al llarg d’aquesta breu i inicial in-
tervenció, però sobretot destacar que em ratifico en les 
tres conclusions que, rellegint-me –de l’acta correspo-
nent a aquesta compareixença del 20 de juny de l’any 
darrer–, podien marcar el sentit d’aquesta intervenció. 

En primer terme, deia en aquell moment –ho repetei-
xo– que «el debat no és constitucional, el debat és po-
lític; el debat és de voluntat política, no un debat sobre 
l’encaix constitucional del projecte de llei» –és un de-
bat polític. 

La segona qüestió, segona conclusió, és que no veia, i 
no veig –i deia..., hi posava «de veritat» entre comes, 
o sigui: –, «de veritat, i des de la més absoluta sinceri-
tat i bona fe, cap motiu d’inconstitucionalitat en aquest 
projecte de llei». No en veig cap: aquest projecte de 
llei és absolutament constitucional. 

I, en tercer terme, acceptava, i ho segueixo dient, que 
hi ha un límit molt imprecís entre el que són les con-
sultes populars i els referèndums. És a dir, i on està el 
límit?, on està a on acaba la figura del referèndum i on 
s’inicia una consulta popular no referendària? Real-

ment és un tema molt imprecís, molt opinable, en què 
es podran produir, per entendre’ns, opinions molt di-
verses i doctrines ben discrepants.

Des del meu punt de vista, aquesta imprecisió, o aques-
ta indefinició o aquest límit, diríem, poc precís, el que 
sí que fa és, precisament, ratificar el caràcter consti-
tucional del projecte de llei, perquè, evidentment, la 
Constitució no està per construir des d’opinions, sinó 
que està en tot cas per alliberar opinions, i, per tant, en 
la mesura en què l’opinió i la diversitat d’interpretació 
hi tinguin encaix, el que és evident és que estem da-
vant d’un projecte constitucional. 

Es diu, i anem a..., han canviat algunes coses, suposo 
que les senyores diputades i els senyors diputats m’ho 
deuen acceptar; és a dir, des de la darrera comparei-
xença fins ara les coses han canviat una mica. Són vos-
tès els que les han de valorar, jo no, però el fet cert és 
que, des d’una perspectiva constitucional, òbviament 
aquests canvis en la conjuntura política i, diguem-ne, 
en els climes socials el que porten és a un nivell su-
perior d’exigència en els compareixents sobre el sentit 
del projecte de llei.

El projecte de llei, en la mesura que el que fa és des-
plegar un article, que és l’article 122 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, article plenament vigent, és, 
per tant, un projecte de llei absolutament constitucio-
nal. Vull dir, no ho sé, algú hi podrà dir que no –no ho 
sé, ja ens ho dirà–, però, en tot cas, no serà des de cap 
mena de rigor constitucional –no serà des de cap mena 
de rigor constitucional. El que és evident és que l’arti-
cle 122 empara perfectament aquest projecte de llei, hi 
dóna cabuda sobrada. 

Segon punt, que és que aquest projecte de llei ve a do-
nar satisfacció, pel que he vist, o, més que «satisfac-
ció» –no sóc jo qui ho ha de dir–, en tot cas, resposta a 
alguna petició que, en la sessió en què vaig participar 
ara fa un any, es posava de manifest: que el projecte 
de llei només regulava un tipus de consultes populars 
i no altres modalitats de participació i d’audiència. 
I, bé, en aquest moment, el projecte de llei contempla 
més àmpliament aquestes possibilitats. Per tant, en de-
finitiva, estem davant d’un projecte de llei que regula 
in extenso, regula àmpliament, el que són les possibili-
tats de l’article 122. 

D’altra banda, diríem, la tendència doctrinal –la ten-
dència doctrinal–, tant l’espanyola com l’europea i, fins 
i tot, deixi’n-m’ho dir, per extensió, una mica el que 
en dèiem abans convencionalment «el món occiden-
tal», tendeix a afavorir tot tipus de consulta. La demo-
cràcia evidentment descansa cada vegada més en una 
participació ciutadana, que com a mínim es concreta 
en un desig que la seva expressió, la seva opinió, sigui 
consultada més periòdicament del que representa un 
simple procés electoral. Això és evident, això està en 
el substrat del debat polític a tot el nostre entorn, abso-
lutament. És a dir, la democràcia presenta febleses des 
del punt de vista del que representa la consulta d’una 
societat molt viva i la consulta només feta des d’un 
procés electoral, s’hi demanen més formes, més mo-
dalitats. Que hi hagi un projecte de llei que pretengui 
donar resposta a aquesta petició per escoltar l’opinió i 
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el desig dels ciutadans, avui és molt difícil de dir que 
això s’oposa a la Constitució; és absurd: no s’hi oposa.

D’altra banda, tenim una doctrina del Tribunal Cons-
titucional, que en el seu moment venia a dir que la dis-
tinció entre un referèndum i una consulta l’hauríem de 
situar en la diferència dels subjectes cridats a la con-
sulta; això es dóna –això en aquest cas es dóna–, per-
què en un cas serien els majors de divuit anys, i en un 
altre cas estaríem parlant d’una altra majoria d’edat. 
Segona, en el fet que no siguin els mateixos elements 
de control o de supervisió del procés electoral que re-
gularia la Llei orgànica del referèndum a nivell d’Es-
tat, sinó que fossin uns altres. I, tercer punt, que quedi 
clar quin és el marc competencial en què descansa.

En aquest tema del marc competencial jo vull dir que 
és on es centra la total imprecisió. És a dir, és molt di-
fícil que es pugui reclamar des de qualsevol instància, 
des de qualsevol autoritat, el desig exclusiu de conèi-
xer l’opinió d’uns ciutadans en un tema determinat; és 
a dir, avui qualsevol autoritat està cridada a conèixer, 
escoltar, a tenir audiència dels seus ciutadans en matè-
ries en què, òbviament, són moltes les administracions 
que s’hi interfereixen, però totes aquestes estan inte-
ressades o tenen el desig de conèixer l’opinió dels seus 
ciutadans. En aquest sentit, per tant, em ratifico en el 
fet que el projecte de llei, al meu entendre, és absolu-
tament constitucional. 

Si volen, m’avanço a una possible pregunta que em po-
drien fer. Diu: «I està vostè convençut que el Tribunal 
Constitucional hi diria el mateix?» Estic absolutament 
convençut que el Tribunal Constitucional hi diria exac-
tament el contrari del que dic jo, però no em mereix 
cap respecte a la seva opinió. No –no. És a dir, des 
de la sentència del Tribunal Constitucional, no em puc 
creure aquesta institució sobre el tema de l’Estatut –no 
me la puc creure. Fixi’s, faig gràcia de circumstàncies 
actuals; o sigui, simplement dic «des de la sentència». 
Per tant, això és insultant o denigrant? En absolut –en 
absolut, en absolut. Tenen, per entendre’ns, individu-
alment cadascun d’ells el meu màxim respecte; col-
lectivament ja s’han definit i, per tant... Ara, la meva 
opinió és aquesta. 

La meva opinió..., jo reclamo que el que dic té, per 
entendre’ns, si més no –i perdonin–, l’auctoritas del 
legislador, per entendre’ns, del legislador constituent 
–alguna cosa hi tinc a veure. I segur que aquest pro-
jecte de llei no hauria escandalitzat un tribunal cons-
titucional que es va pronunciar, per exemple, sobre la 
LOAPA fa bastants anys. No l’hauria escandalitzat, si-
nó que hauria dit que era perfectament constitucional. 
En aquest moment pot ser que diguin el contrari? Sí, 
cau dintre del que és probable. Però, ho sento, la meva 
opinió és que això és perfectament constitucional. 

I res em faria tanta il·lusió com que en una futura com-
pareixença, o sense necessitat de la compareixença, jo 
pogués dir que fins i tot el Tribunal Constitucional co-
incideix en el que estic dient aquí. Em faria molta il-
lusió, perquè seria una dada positiva, i me n’alegraria 
molt. Però, en aquest moment, vull ser sincer; és a dir, 
la meva opinió, des del punt de vista de l’ortodòxia del 

Tribunal deu ser heterodòxia, però, si no som hetero-
doxos, és molt avorrit, i...

Jo, per mi, ja ho tinc tot dit, no haig de dir res més.

El president 

Moles gràcies. Doncs, senyora Calvet, és el seu torn de  
cinc minuts. 

Gemma Calvet i Barot

Sí... (Veus de fons.) Portaveu d’Esquerra Republicana, 
del Grup d’Esquerra Republicana. Bon dia i benvingut,  
senyor Roca Junyent. Breu però contundent, la seva 
intervenció, i s’ha avançat en alguna de les qüestions 
que li volia plantejar; tractaré d’aprofundir-hi.

L’objecte de la llei està definit a l’article 1; com vostè 
deu haver pogut comprovar, s’ha redefinit de l’anterior  
projecte, en què vostè ja va comparèixer. Quan deia  
que segurament ens diria el mateix, evidentment jo la 
primera pregunta que li he de fer és: considera que el 
context actual, després de tot el que ha viscut Cata-
lunya des de fa un any respecte dels recursos del Tri-
bunal Constitucional contra resolucions d’aquest  
Parlament, és el mateix? O és diferent? Aquesta seria 
la primera qüestió.

La segona qüestió: vostè quan va fer, com bé ha dit, 
amb aquesta auctoritas de legislador constituent..., van 
introduir a l’article 92, en la potestat referendària, una 
expressió jurídicament indeterminada, que és les qües-
tions «d’especial transcendència». Aquesta qüestió es-
tà recollida també a l’article 1 d’aquesta llei, d’aquesta  
proposta de llei, quan s’estima que les «actuacions po-
lítiques de transcendència especial», com en l’àmbit 
de les competències de la Generalitat, serà també ob-
jecte de possible consulta. Què vol dir, què va voler 
dir en el seu moment, i per què es va inserir aquesta  
expressió jurídicament indeterminada i segurament de- 
mocràticament potencialment útil en el moment  
constituent? I què pot significar ara pel que fa a la res-
ponsabilitat del Parlament, del Govern i de la ciutada-
nia de Catalunya davant del context actual?

La tercera pregunta –i ens avancem també segurament  
a posicions d’altres grups parlamentaris, i a alguna 
posició ja plantejada en les compareixences prece-
dents en aquesta comissió–: la crisi entre legalitat i le-
gitimitat segons el doctor Pérez Royo sempre ha estat 
l’input bàsic per als impulsos de reformes constitucio-
nals a l’Estat espanyol..., la pregunta és: vivim ara un 
nou moment de crisi transicional entre legitimitat i la 
legalitat, si s’entén la «legalitat» des d’una interpre-
tació absolutament restrictiva de la Constitució? Per-
què nosaltres també ens posicionem jurídicament que 
aquesta consulta sobre la voluntat, tenint en compte el 
caràcter no vinculant del resultat, en termes jurídics 
i polítics és absolutament constitucional. Però li pre-
gunto: estem davant d’una situació de crisi entre legi-
timitat i legalitat, entesa segons la doctrina actual del 
Tribunal Constitucional, restrictiva i involutiva?

L’altra pregunta també és..., fent memòria de la seva 
contribució, segons algunes cròniques, vostè va ser el 
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ferm defensor d’introduir l’expressió «pluralisme po-
lític» a la Constitució. M’agradaria que ens expliqués 
per què va costar en aquell moment, si creu que les 
resistències que hi van haver en aquell moment vin-
culades al model autonòmic que es va dissenyar tenen 
molt a veure amb un estancament democràtic després 
del franquisme; és a dir, si ara vivim les conseqüèn-
cies d’aquelles resistències en el fet territorial i en 
l’evolució natural de la democràcia a l’Estat espanyol. 
I, per tant, m’agradaria que fes aquesta valoració, si 
s’hi pot pronunciar, vista l’evolució posterior d’aquests 
trenta anys, les sentències del Tribunal Constitucional 
i, sobretot, a partir de la sentència a l’Estatut d’autono-
mia i ara l’ofensiva respecte a les resolucions del Par-
lament: on ha quedat aquella institució i on ha quedat 
aquella Constitució.

Les darreres dues preguntes són més respecte del con-
tingut pròpiament de l’articulat. Hi ha hagut suggeri-
ments en alguns compareixents vinculats a una certa  
millora tècnica jurídica en el desenvolupament de la 
regulació d’alguns mòduls de participació, perquè 
nosaltres defensem que aquesta és una llei per a mol-
tes consultes i per a moltes dinàmiques d’aprofun-
diment democràtic, no exclusivament per a una, que 
també. Li pregunto: vostè és partidari d’abordar, com 
es fa a nivell de la Unió Europea, l’eixamplament del 
dret a la participació a partir dels setze anys? L’altra 
qüestió: catalans residents a l’estranger per raons labo-
rals, puntualment, i per raons òbviament de vincle que 
tinguin voluntat de participar, es pot articular una ma-
nera perquè es pugui fer possible? Aquestes serien du-
es qüestions jurídiques de menor transcendència, però 
que crec que són importants.

Moltes gràcies. 

El president

Moltes gràcies, senyora Calvet. Senyor Pedret, el seu 
torn.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, senyor president. I gràcies, senyor Roca, per 
la seva compareixença i per la seva sinceritat en l’ex-
posició dels continguts.

A veure, plana sobre aquesta llei contínuament la qües-
tió relativa a la consulta sobre la independència o no 
de Catalunya. Ho dic perquè, ja entrats uns quants mi-
nuts en aquesta compareixença, potser més val que al-
gú ho digui, perquè així tots ens entendrem una mica 
millor. Malgrat això, aquesta és una proposició de llei 
que el que fa, com molt bé ha assenyalat, és desenvo-
lupar l’article 122 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya, i des d’aquest punt de vista, per tant, coincidei-
xo plenament amb vostè que, amb el redactat actual, 
amb el text actual de la llei no hi hauria d’haver objec- 
cions d’inconstitucionalitat més enllà d’algunes qües- 
tions que espero que puguem solucionar en la tramitació  
que encara hi queda: qüestions relatives a reserva de 
llei, diguem-ne, o qüestions que puguin tenir a veu-
re amb invasió competencial de les competències dels 
ajuntaments; qüestions que crec que tenen més a veu-

re amb la precipitació amb què aquest text s’ha trami-
tat que amb altres qüestions de fons. Una altra cosa 
és l’ús que es vulgui donar a aquesta llei per fer una 
consulta determinada sobre la independència o no de 
Catalunya, i d’aquí, diguem-ne, vénen totes les con-
sideracions. Aquesta és la mare dels ous, no ens hem 
d’enganyar, eh?

Per tant, en primer lloc, efectivament, el text parla en 
el seu article 1 de la consulta sobre qüestions d’espe- 
cial transcendència. És cert, com assenyalava la se-
nyora Calvet, que aquest és un concepte jurídicament 
indeterminat, però també és cert que el mateix article 
1 parla sempre que les consultes són relatives a matè-
ries que són competència de la Generalitat de Catalu-
nya. Per tant, hauríem de poder convenir, també amb 
rigor i objectivitat, que la disposició sobre la pròpia 
sobirania en el marc constitucional i estatutari no és 
quelcom que estigui dins l’àmbit competencial de la 
Generalitat de Catalunya, perquè si no probablement 
no estaríem fent aquesta llei amb aquestes presses ni 
estaríem tenint el debat que estem tenint, perquè fóra 
innecessari absolutament, eh?

Per tant, la qüestió de la distribució competencial és 
rellevant, és important. Ho és en general, per evitar, 
en qualsevol sistema democràtic del món, inclús en el 
més federal del món, inclús en un de confederal, un 
permanent xoc entre institucions que es posessin a en-
vair-se les unes a les altres les competències que ma-
terialment fos raonable que desenvolupessin, no? Per 
tant, la distribució competencial fixada constitucio-
nalment, en els estatuts respectius, etcètera, és relle-
vant per evitar aquestes qüestions.

Per tant, li demano que s’estengui una mica més amb 
relació a si creu que una consulta directa als ciutadans 
i les ciutadanes de Catalunya sobre si volen formar un 
estat independent o no cap en aquesta llei, tenint en 
compte aquesta qüestió de la distribució competencial.

Després hi ha una qüestió que també és interessant, 
que és la dels subjectes cridats a la consulta, no?, la 
del cos social cridat a participar. És cert que, des de 
la sentència coneguda com «la sentència sobre el pla 
Ibarretxe», aquesta ha estat una qüestió que ha preocu-
pat, especialment, a les persones que volen usar aques-
ta llei com a llei per preguntar sobre la independència, 
i, per tant, s’ha optat per ampliar-hi, diguem-ne, els 
subjectes cridats a participar. Això des de la perspec-
tiva del Grup Socialista, que entén que aquesta llei ha 
de desenvolupar el 122 de l’Estatut i ha de ser, per tant, 
una llei de participació ciutadana, no planteja absolu-
tament cap problema. La qüestió és: si es pretén que 
aquesta sigui la llei per a la consulta, hauríem de veure 
fins a quin punt és defensable que es faci l’excepció; és 
a dir, si un té el cos electoral completament comprès 
en el conjunt més ampli que ha decidit –perquè l’úni-
ca cosa que ha fet és rebaixar-hi l’edat fins als setze 
en lloc dels divuit, i incloure-hi, diguem-ne, ciutadans 
estrangers, etcètera–, clar, tot el cos electoral hi queda 
comprès.

Després hi ha una qüestió que també és interessant 
amb relació a això, que és la dels catalans a l’estranger. 
Se li ha preguntat..., i jo crec que és una qüestió rela-
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tivament complexa, perquè, si com fins ara fa el text, 
el que es fa és prendre, diguem-ne, l’empadronament 
com a eina per cridar a participar, clar, tindria poc sen-
tit que es cridés a participar un català que té fixat el 
seu domicili a Boston però encara està empadronat a 
Barcelona i, en canvi, un català que s’hagués empadro-
nat a Saragossa perdés aquest dret a participar-hi. Ho 
dic perquè això regular-ho és d’una certa complexitat.

Després hi ha la qüestió que la regulació del procés 
no sigui la mateixa que el regulat pel procés electoral  
(sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit 
el temps d’intervenció) –acabo de seguida. Clar, si 
aquesta llei hagués de servir per fer la consulta sobre 
la independència de Catalunya, jo crec que també tots 
podríem convenir que serien exigibles garanties equi-
valents a les del procés electoral, i ara mateix això em 
sembla que aquesta llei no ho garanteix; no ho garan-
teix perquè estableix un circuit diferent, segurament 
vàlid per a la participació ciutadana, per a una consul-
ta sobre on fer un abocador, sobre si volem desnuclea-
ritzar-nos o no, però potser no per a una pregunta, per 
a una consulta com la que es vol fer. 

El president

Moltes gràcies, senyor Pedret. Senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Roca, tam-
bé, per les seves aportacions. I jo voldria fer dues con-
sideracions i una reflexió final, de forma molt breu i en 
la línia segurament del que ha dit el senyor Pedret, no?

Aquest projecte de llei pot tenir, o algú hi vol donar, 
dues lectures. Nosaltres creiem que aquest projecte de 
llei té una única lectura, que és el desenvolupament  
de l’article 122 de l’Estatut pel que fa a la regulació de  
la participació ciutadana en els assumptes que són 
propis de les competències de la Generalitat de Cata-
lunya, tal com diu l’article 122.

Hi han altres grups que en fan altres lectures, i jo crec 
que vostè mateix n’ha fet una altra lectura en la seva 
primera interpretació dient: «Aquest és un debat polí-
tic, no constitucional.» Per tant, vostè llegeix més en-
llà del que diu el mateix projecte de llei. I al projecte 
de llei, com vostè s’hi referia –jo crec que discrepo 
bastant de la seva opinió respecte de la regulació de la 
participació ciutadana–, amb relació a la participació 
ciutadana només hem trobat el títol i unes definicions, 
cap mena de regulació. Per tant, això ha estat un afe-
gitó de darrera hora per satisfer algun grup parlamen-
tari, però no perquè hi hagi una voluntat específica de 
desenvolupar eines de participació ciutadana més en-
llà de les consultes populars no referendàries. I nosal-
tres, amb la lectura de la proposició de llei, tampoc no 
tenim gaires dubtes de la constitucionalitat d’aquesta. 

Ara, la pregunta és: si s’utilitza aquesta llei per con-
vocar una consulta amb relació a matèries que no són 
de competència de la Generalitat de Catalunya, vostè 
tindria la mateixa opinió que es podria fer sense cap 
mena de problema de constitucionalitat? O sí que hi 
trobaria problemes de constitucionalitat, aleshores?

Aquestes eren les dues primeres consideracions, no?, 
la de per què ha de servir aquest projecte de llei i la 
participació ciutadana. 

I la reflexió final, enllaçada una mica amb la seva pri-
mera aportació: «Aquest és un debat polític, no és  
un debat constitucional.» Creu sincerament que aquest 
debat polític i aquesta situació no tenen absolutament 
res a veure amb la manca de respecte a les institucions 
democràtiques de les quals ens hem dotat i a les quals 
vostè mateix va contribuir com a ponent constitucio-
nal? I vostè no hi ha contribuït, amb les declaracions 
que ha fet avui mateix en aquesta sala?

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Rodríguez. Pel Grup d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, senyo- 
ra Camats.

Dolors Camats i Luis

Gràcies, senyor president. Gràcies també, senyor Ro-
ca, per la segona ronda, per dir-ho d’alguna manera, 
de posicionament sobre aquest text, sobre aquesta llei, 
perquè ja el vam tenir anteriorment.

Jo, també, un parell de consideracions i una pregun-
ta al final. La primera és que, com a mínim, és vo-
luntat del nostre grup, però em sembla que de tots els 
grups que intentem fer la llei, que aquesta sigui una 
llei constitucional –que sigui una llei constitucional– i 
una llei d’acord, a més a més, amb la nostra legislació, 
amb l’Estat, amb el desenvolupament de l’article 122, 
però, evidentment, que sigui una llei legal, i em sem-
bla que aquesta n’és la intenció i, en bona mesura, part  
de les preguntes o part dels dubtes que intentem re-
soldre amb aquestes sessions de compareixença vénen 
precisament per aquí: per millorar-la tècnicament, però 
també per polir-la si hi hagués dubtes en aquest sentit.

L’altra, alhora, és ser una llei útil; és a dir, que ser-
veixi per a allò en què bonament després la llei pugui 
donar utilitat, que és promoure, garantir, propiciar,  
regular nous instruments de participació ciutadana, que  
alguns vénen anunciats en aquest article 122, però 
que probablement alguns vindran desenvolupats per la 
mateixa ciutadania, per la mateixa dinàmica institu-
cional, per la mateixa pressió de tenir un instrument 
que permetrà, no?, participar, consultar i indagar en la 
pròpia decisió dels ciutadans i ciutadanes.

Dit aquí, jo..., fins ara, sentint-lo a vostè, però tam-
bé als altres grups en les diverses compareixences, el 
que tenim és una llei que en algun aspecte pot tenir 
algun dubte, però sobretot que pot arribar a ser útil. 
La primera reflexió és dir: aquest text, que hem variat 
ben poc de l’anterior legislatura, quan no es tenia a la 
ment la possibilitat de fer la consulta, per dir-ho així, 
o de preguntar sobre l’encaix de Catalunya amb Espa-
nya, no semblava que suscités gaires problemes ni de 
constitucionalitat ni de legalitat. La prova n’és que cap 
grup parlamentari va acabar posant una objecció ma-
jor a la llei i va passar el tràmit sense cap esmena a la 
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totalitat; per tant, és que ningú objectava majoritària-
ment contra el text. És a partir de l’escenari de què es 
pot consultar o què no amb la llei que suscita els seus 
dubtes, però, en tot cas, no és la llei mateixa la que 
suscita els dubtes de legalitat.

Per aconseguir, a més, deia, que aquesta llei sigui 
constitucional i útil, hem de superar alguns riscos.  
Alguns són jurídics, i jo crec que aquí podem tenir al-
guna cosa, doncs, a dir i a fer, i algunes reflexions ja 
s’han fet: sobre el cos electoral, sobre millores tècni-
ques; els altres són polítics, i dubto molt que, des de la 
ponència parlamentària, des de l’elaboració de la llei, 
puguem resoldre els riscos o els dubtes polítics que 
suscita la llei, perquè serà en la seva aplicació allà on 
s’hauran de resoldre i no pas en la seva redacció.

I la darrera de les preguntes, que és més concreta i 
que, de fet, algun grup ja apuntava, té a veure amb el 
nou redactat i sobretot amb allò que també se’ns pre-
senta com a preguntes als grups parlamentaris, i és 
sobre la participació dels catalans a l’estranger. És a 
dir, com a mínim des del nostre grup entenem que, pel 
que fa referència a les consultes locals, en les quals el  
veïnatge és determinant, no té molt sentit plantejar que 
algú que no estigui vinculat, no?, a una consulta d’àm-
bit local hi pugui participar. Diferent és quan parlem 
de consultes d’especial transcendència, de caràcter na-
cional, d’abast general, en què es pot suscitar el dub-
te de quin espai de participació donem a aquells que 
o per condició política són catalans i no viuen a Ca- 
talunya, o que, no tenint la condició política de catalans,  
la puguin acabar tenint per via de la llei, com a mínim 
per participar-hi. Per tant, aquí sí que ens agradaria 
saber la seva opinió. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Camats. Pel Grup de Ciuta-
dans, senyora Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Sí, gràcies, senyor president. Jo volia començar la me-
va pregunta, la meva reflexió, també, des de la primera  
afirmació que vostè ha fet: que es tracta d’un debat po-
lític, i no constitucional. Vostè és una de les persones 
que va contribuir de manera més important a la for-
malització, a la realització de la Constitució, que no 
és només la llei de lleis i un sistema o la sistematit-
zació d’un conjunt de lleis, de llibertats, de drets i lli-
bertats, sinó que també és un pacte de convivència. El 
seu fonament és un pacte de convivència del qual ens 
vam dotar tots els espanyols en un moment d’especial 
transcendència –aquell sí que era un moment d’espe- 
cial transcendència després de tot un procés de transi- 
ció política–, i en el qual vam fonamentar el nostre 
sistema de convivència.

I a ningú se li escapa, senyor Roca, que aquesta llei 
que avui debatem i que avui li consultem sobre la se-
va pertinença o no, el que vol és trencar aquest pacte  
de convivència, tal com s’ha vist en reiterades afirma-
cions per part dels polítics; precisament per això és un 

pacte polític, i per això l’interès d’impulsar una llei 
d’aquestes característiques, que res té a veure amb el 
desenvolupament de l’article 122. Si bé l’article 122 de 
l’Estatut de Catalunya atorga la possibilitat de desenvo-
lupar tot tipus de mecanismes de participació política, 
incloses les consultes en aquell àmbit de competències 
que ho siguin de la Generalitat de Catalunya, aquesta  
llei el que preveu, tal com han dit altres professors que 
han participat també d’aquesta comissió, és un referèn-
dum encobert que té reserva legal precisament en la 
Constitució, en el seu article 92. 

Per tant, jo el que li voldria preguntar és si, dintre 
d’aquesta consideració política que vostè fa, que és una 
qüestió política i no constitucional, és necessari tren- 
car aquest pacte de convivència. Vostè veu necessari 
en aquests moments trencar aquest pacte de convivèn-
cia a través d’impulsar mecanismes com aquests, amb 
tot el greuge i amb tota la transcendència i els efectes 
que això pot tenir? O és important que, si hi ha algun 
aspecte de la Constitució que no funcioni, apliquem 
una microcirurgia i puguem resoldre-ho de tal mane-
ra que aquest pacte de convivència no es trenqui? En 
aquests moments és evident que hi ha una fractura so-
cial, és evident que hi ha una confrontació política pro-
funda, i el que alguns defensem és que la mesura per  
arreglar-la és estendre ponts i no trencar i aixecar fron-
teres, i, per tant, sabem que aquesta llei el que busca és 
aquest referèndum encobert, que el que vol és trencar 
definitivament aquest pacte de convivència. I, per tant, 
com a contribuïdor principal a la generació d’aquest 
pacte de convivència entre el conjunt dels espanyols, a 
mi sí que m’agradaria saber quina n’és la seva opinió.

Per altra banda, respecte a totes les propostes que 
s’han fet de possible elaboració d’aquesta consulta, 
exigeixen una reforma constitucional: la major part de 
les vies plantejades per elaborar una consulta d’aques-
tes característiques exigeixen reforma constitucional, 
i vostè sap perfectament que això necessita una ma-
joria qualificada allà on resideix la sobirania nacio-
nal, que ara per ara continuen sent les Corts Generals 
i el Congrés dels Diputats, i això fa que canviï subs-
tancialment aquest cos que vostè diu que està cridat 
a consulta. Per tant, allò que és de tots crec que s’ha 
de decidir entre tots i, per tant, jo li pregunto també si 
vostè no considera que, davant una proposta d’aques-
tes característiques, que el que pretén és qüestionar, 
com a qüestió d’especial transcendència, la sobirania 
nacional i, per tant, la integritat territorial, si no se-
ria més important cridar a consulta també tots aquells 
que se’n puguin veure afectats, que és el cos electoral 
del conjunt d’Espanya i, per tant, aquells que tenen la 
seva representació a les Corts Generals. 

A mi em sembla que és molt diferent un plantejament 
així que el que s’està fent, com si això no tingués cap 
mena de transcendència, no? Alguns dels meus com-
panys en la primera intervenció ho han comentat: «Es-
colti, aquí del que estem parlant és de fer una consulta 
per la independència de Catalunya, amb tota la trans-
cendència que té això.» I per tant, jo el que volia és 
que fixés precisament aquestes precisions en la situa-
ció que estem plantejant.
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Vagi per davant que, des del Grup Parlamentari de Ciuta- 
dans, estem d’acord a fomentar i impulsar tots aquells 
mecanismes de participació ciutadana que contribuei-
xin a la millora de les condicions de vida dels ciutadans, 
sempre que estiguin dintre de l’àmbit de les competèn-
cies de la Generalitat, i creiem que hi han dues qües- 
tions, la integritat territorial i la sobirania nacional, que 
no són competència de la Generalitat, i que, per tant, so-
bre això no es podria consultar dintre o amb aquesta llei 
que estem impulsant.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Mejías. Pel Grup de Convergència, 
senyor Rull.

Josep Rull i Andreu

Moltes gràcies, senyor president. Senyor Roca, gràcies 
per la seva compareixença, en la qual ha estat molt clar 
en molts dels arguments que ha plantejat, evidentment. 

Una primera qüestió: la voluntat, com a mínim d’a-
quest grup parlamentari –i és per fer-ho avinent–, és 
desplegar, per mitjà d’aquesta llei, íntegrament les pre-
visions, la capacitat de l’article 122 de l’Estatut. Durant 
el tràmit de ponència conjunta vam incorporar-hi algu-
nes aportacions d’altres grups parlamentaris, justament 
perquè ens obrís la porta per donar-hi tota aquesta 
amplitud, i des d’aquesta perspectiva justament refor-
çar-ne la potència des d’un punt de vista estatutari i des 
d’un punt de vista constitucional –ambdues coses.

Jo voldria fer un parell o tres de comentaris, simple-
ment. El primer, reblar un dels arguments que s’han 
donat, en el sentit de dir: «En la mesura que aquesta llei 
pogués arribar a servir per a una cosa que no ens agra-
da o considerem que no és constitucional, la llei estric-
tament ja podria ser atacable jurídicament.» Aquest és 
un dels arguments que s’han sentit aquí en bona mesu-
ra; la senyora Camats hi feia referència i posava com a 
exemple les esmenes que es van plantejar en el debat a 
la totalitat. Aquesta mateixa llei, amb un text molt si-
milar, no va rebre cap mena d’esmena a la totalitat ara  
fa un any, però en canvi sí que n’ha rebut ara, simple-
ment per dir: «En la mesura que vostès la volen fer 
servir per a una cosa que es mou en uns termes di-
ferents, per bé que la llei estrictament és la mateixa, 
ja és objecte d’atac.» Simplement fer aquesta reflexió, 
no?, que ens sembla que, diguem-ne, qüestionar un 
instrument judicant-ne la voluntat i no el text en si ma-
teix no sé si forma massa part, diguem-ne, del costum 
de judicis constitucionals.

Segona cosa. Vostè ha utilitzat una expressió que és..., 
ha parlat del «desig exclusiu de conèixer l’opinió dels 
ciutadans», i que, per tant, aquesta exclusivitat, di-
guem-ne, des de la seva perspectiva, no quedaria ava-
lada per l’esperit constitucional. Aquí la clau de tot 
plegat és escoltar la ciutadania de Catalunya, escoltar 
directament el que vol el conjunt de ciutadans de Ca-
talunya. La pregunta és: la Generalitat de Catalunya té 
competències per poder iniciar una reforma constitu-
cional? Hi ha algun límit en l’objecte de reforma cons-

titucional susceptible de ser iniciat per la Generalitat 
de Catalunya? –algun límit? Es diu: «Hi ha determi-
nats articles, determinats títols, determinats àmbits en 
la Constitució que no podrien ser objecte de cap me-
na de reforma constitucional iniciada per una comuni-
tat autònoma.» La percepció que nosaltres en tenim, 
la convicció, és que no hi ha cap mena de límit des 
d’aquesta perspectiva, i, per tant, no hi ha cap mena 
de límit a l’hora d’entrar a valorar algun aspecte d’allò 
que la senyora Mejías en parlava, d’aquesta sobirania 
absolutament, diguem-ne, inatacable, des d’aquesta 
perspectiva.

I la darrera qüestió. Els referèndums estan concebuts 
en termes consultius amb caràcter general, per part 
de la Constitució. Quan vostès van dir que hi havia 
un referèndum que clarament era vinculant, que era el 
de reforma constitucional, i per altra banda hi havia 
d’altres referèndums que tenien aquesta naturalesa es-
trictament consultiva, en el moment en què la Cons-
titució es va elaborar en aquests termes, amb quina  
voluntat es plantejava? Quina era la pretensió de fons 
en aquest sentit? Si no m’erro, els referèndums dife-
rents als de reforma constitucional, i eventualment els 
de reforma estatutària, tenen una naturalesa bàsica-
ment de caràcter consultiu que no els lleva la força 
política, la força democràtica i la legitimitat que pu-
guin arribar a tenir en la mesura que són una via d’ex-
pressió de la voluntat d’un subjecte polític concret o 
d’un àmbit de població concreta.

Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor Rull. Senyor Roca, és el seu 
torn per respondre.

Miquel Roca Junyent

Bé, intentaré respondre a les preguntes que se m’han 
formulat, malgrat que deuen coincidir que un bon nom-
bre d’aquestes de fet descansa sobre l’afirmació inicial 
que estem en un debat polític, no constitucional, i ales-
hores se’m diu: «Pronunciï-s’hi políticament.» Hauria 
de pronunciar-m’hi constitucionalment. Ho dic perquè 
del que no excediré és de la meva..., no m’han cridat 
aquí per altra raó, per altre títol que un cert coneixe-
ment amb relació al text constitucional, però el que no 
puc fer és, diríem, pronunciar-me políticament, per-
què no és la meva missió. El debat és polític –fona-
mentalment polític, no constitucional–, però escapa de 
la meva funció en aquest moment d’aquí produir-me 
en termes més estrictament polítics.

Però no tinc cap inconvenient a apropar-me a la res-
posta. Per exemple, a la senyora Gemma Calvet: el 
context és diferent, òbviament –el context és diferent–; 
és a dir, tinc la sensació que hi coincidiríem tots. A un 
li pot agradar més el context, a un altre li pot agradar 
menys, però que el context en el darrer any ha canviat 
això em fa l’efecte que és evident.

Segon punt. Què vol dir...? El concepte de «transcen-
dència política» és un concepte evidentment impre-
cís. Deixi’m dir: els grans principis del dret sempre es  
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mouen en la imprecisió; sempre –sempre–, per defini-
ció, perquè això és el que permet que el dret s’adapti a 
les conjuntures canviants. O sigui, el dret té una pre-
tensió de projectar-se en el temps, però evidentment es 
refugia en la capacitat d’adaptar el dret a noves con-
juntures, a nous fenòmens socials, i en fa lectures di-
ferents. M’interessa molt això de les lectures diferents, 
perquè en un moment determinat m’hi referiré, al par-
lar del text constitucional. Ja la «transcendència polí-
tica» és un concepte imprecís, volgudament imprecís 
–volgudament imprecís. 

I això em permet enllaçar amb una pregunta que feia  
el senyor Rull. Jo li vull dir, per ser clars: per què el 
referèndum té, en la seva regulació constitucional, di-
ríem, una redacció estricta, breu i desconfiada? No 
pensant en Catalunya l’any 2013, pensant en Espanya 
els anys 77 i 78, on un referèndum era una eina al ser-
vei de l’extrema dreta neofeixista i neofranquista del 
país, que podia provocar un tipus de consulta, molt fà-
cilment en plena pressió dels atemptats terroristes, per 
demanar el restabliment de la pena de mort, per exem-
ple. I per això es diu: «El referèndum és sempre consul-
tiu.» Atenció, eh? Vull dir, d’entrada, «consultiu»: no  
volem que ens vinculi –el referèndum és consultiu. 
I segon punt: «Perquè si hi ha iniciativa popular al vol-
tant del referèndum, sàpiguen que té un límit i sàpiguen  
que ens ho mirem amb desconfiança.» Perquè teníem 
por de la fragilitat d’un estat molt recent enfront de tot 
el que podien ser sectors o colpistes o tal, que podien, 
per la via de la sensibilització de determinats senti-
ments, provocar consultes que no tinguessin cap im-
pacte positiu en la vida del país.

El debat que vostè suscita, senyora Gemma Calvet, so-
bre la legalitat i la legitimitat, és molt important, és 
molt interessant. I per això, en tot cas, jo crec que al-
tres ponents i altres diputats de les legislatures consti-
tuents vèiem en el tema de la Constitució un marc de 
referència amb voluntat de ser adaptat al temps. Volí-
em que allò fos un marc obert i, per tant, amb lectu-
res diferents. Els en posaré un exemple ben evident: 
en aquest país s’ha suprimit de fet l’obligatorietat del 
servei militar malgrat el que diu la Constitució, i no 
es va reformar la Constitució, perquè se’n va fer sim-
plement una lectura intel·ligent –se’n va fer una lectura 
intel·ligent– dient: «Això pot ser modificat, reformat,  
perquè en podem tenir una lectura.» Vam pensar 
quan vam fer la redacció del matrimoni –que l’home i  
la dona podien contreure matrimoni– sincerament en la  
regulació el matrimoni homosexual? Els dic que no; 
sincerament, no hi vam pensar. Però en vam fer una 
redacció que ha permès resoldre una qüestió sense ne-
cessitat de cap reforma constitucional. 

Per tant, hem tingut governs de signe ideològic diferents  
que han tocat reformes educatives de signe ideològic 
diferent, i en tots els casos el Tribunal Constitucio-
nal ha pogut dir que aquelles reformes eren possibles 
en el marc de la Constitució: hi havia una lectura que 
feia possible la interpretació diversa d’això que vostè  
deia, senyora Gemma Calvet, del «pluralisme polí-
tic» –«pluralisme polític» del qual vull destacar que el 
principal impulsor va ser el company Jordi Solé Tura, 
no jo mateix; és a dir, qui va proposar per primera ve-

gada que en els valors fonamentals de la Constitució 
s’incorporés el concepte de «pluralisme polític» va ser 
Jordi Solé Tura, al qual vaig donar recolzament, amb 
tot l’entusiasme i amb tota la convicció. I per què? Per-
què el pluralisme polític, lògicament, era una resposta  
a qualsevol temptació, de nou, diríem, de l’homologa-
ció i de l’homogeneïtzació ideològica. És a dir, el plu-
ralisme polític era un element molt fonamental i hi 
havia d’estar present. Deixi’m dir: si haguéssim fet la 
Constitució en un altre context... A França –a França–, 
fer la Constitució parlant del pluralisme polític els hau-
ria semblat gairebé, jo diria, cursi; haurien dit: «I què 
diu, aquest?» No ho sé, era una altra cosa. Per nosal-
tres, els anys 77-78 parlar del pluralisme polític era una 
cosa que tenia molta substància i marcava molt per on 
volíem que fos llegida la Constitució.

El dret a la participació, el tema dels setze anys. No 
em facin dir si en sóc partidari o no en sóc partidari. 
La llei ho diu. I jo dic: «La llei pot dir-ho» –una llei 
pot dir-ho–, el projecte de llei que vostès tenen ho pot 
dir. En sóc partidari o no en sóc partidari? No... Que 
pot ser fins i tot, per entendre’ns, una excusa subtil per 
tal de diferenciar el col·legi que crida a la consulta? 
Podria ser –no ho sé–, però jo no hi puc fer interpreta-
cions netes jurídiques, ho han d’entendre.

De què servirà aquest projecte de llei? No ho sé. Po-
drà servir per a una cosa o podrà servir per a una al-
tra. A mi se’m demana sobre aquest projecte, no sobre  
les intencions que els grups parlamentaris diversos 
puguin tenir d’utilització d’aquest projecte. Això ja no 
em correspon, en tot cas. Puc saber-ho, eh? –puc sa-
ber-ho–, però no em correspon ni opinar ni dir sobre 
aquesta qüestió d’aquí.

I realment, vostès, diversos de vostès, han assenyalat 
un tema que té tota la raó, que és el tema dels resi-
dents. Això és un tema jo m’atreviria a dir que no ben 
resolt, encara, i que seria bo que hi donessin una volta. 
L’origen és el tema de l’empadronament o el cens elec-
toral. Clar, és a dir, a partir del moment en què penges 
d’una cosa o penges d’una altra, et surten unes conse-
qüències que són... Però jo estic segur que el Parlament 
pot trobar mecanismes de correcció que no produeixin 
situacions com la que algú de vostès assenyalava, de 
dir: «Home, un ciutadà d’aquí, que resulti que no po-
gués participar en una consulta que es fes sobre temes 
de transcendència política general a Catalunya.»

Al senyor Pedret. Jo estic, fixi-s’hi, bàsicament d’acord 
en moltes de les coses que vostè ha dit. Però és que 
aquí hi ha un punt que jo crec que no ha estat, diríem,  
mai prou analitzat..., i conté la pretensió de dir: «Qui-
na originalitat, la meva»? No, segur que no, que hi 
ha algú que també ho ha dit, no? Però, deixi’m dir: 
nosaltres tenim el principi constitucional que els re-
ferèndums són consultius. Només n’hi ha dos d’ex-
pressament vinculants, que és el referèndum sobre 
la mateixa reforma de la Constitució i el referèndum 
sobre la reforma, aprovació, modificació dels estatuts 
d’autonomia de les nacionalitats anomenades «histò-
riques». Què passa en això d’aquí? Que és que, de fet, 
la sobirania global espanyola ha fet constitucional-
ment una delegació en el poble de Catalunya –l’ha fet 
constitucionalment–, per tal que, des de la seva pròpia 
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i única i exclusiva autoritat, pugui aprovar, reformar, 
modificar o rebutjar un estatut d’autonomia de Catalu-
nya. Si això és així, i jo crec que això..., és que és evi-
dent, és la lectura que se’n deriva, home, evidentment, 
el concepte de «competència» –«en l’àmbit de la se-
va competència»–, la meva competència, la dels ciuta-
dans de Catalunya, arriba a l’aprovació i definició del 
règim jurídic d’autogovern que vol per a si mateix. No 
ho dic jo, ho diu la Constitució –ho diu la Constitució.

I, per tant, aquí hi ha un tema en què ja decidiran el Par-
lament i els grups polítics l’ús que n’han de fer o deixar 
de fer. Però el que és evident és que el que els estic di-
ent no m’ho invento: la Constitució, excepcionalment, 
delega en el poble de Catalunya l’aprovació i rebuig del 
seu estatut, que és la definició del seu autogovern. Amb  
això defineix aquest concepte com un concepte de com-
petència final –final, una competència final– d’accepta-
ció o no per part del poble de Catalunya.

El president

Hauríem d’anar acabant.

Miquel Roca Junyent

Ho faré al més ràpidament possible. Té tota la raó en 
les garanties del procés electoral –té raó. També pot 
ser objecte de majors precisions? Té raó, això valdria 
la pena poder-ho fer.

Al senyor Rodríguez, del Partit Popular, deixi’m dir: 
tinc especial interès a dir que això del «debat polític 
o constitucional» jo crec que vostès m’ho han referen-
dat. Estem en un debat polític, perquè no estem pro-
nunciant-nos sobre la constitucionalitat de la llei, que 
sembla que pràcticament tots hi coincidiríem, sinó de 
l’ús que se’n farà, és a dir, quina és la voluntat polí-
tica que hi ha darrere de l’aprovació d’això, i això ja 
no em pertoca a mi. Però sí que jo volia dir... Jo crec 
que –perdonin, en tot cas–..., jo voldria que una de les 
meves característiques personals, és a dir, allò de, en 
l’epitafi, quan s’acomiadin de mi el dia que em mori... 
Jo he estat un home –o he pretès ser un home– res-
pectuós, amb les institucions i amb tothom. Quan jo 
assenyalo que el Tribunal Constitucional no té aquesta 
possibilitat de respecte qualitatiu, només faig que re-
collir el que unànimement expressa tota l’opinió pú-
blica d’aquest país; és a dir, tothom, unànimement. No 
conec de cap editorial que no ho posi en qüestió, des 
del seu punt de vista, cap –cap. Per què? És a dir..., 
i, fixi’s, des de Catalunya jo no li’n poso un exemple 
actual; jo li dic simplement: el nostre Estatut, el que 
vostès van aprovar –com a institució, el Parlament 
va aprovar un Estatut–, aquest Estatut, té uns articles 
anul·lats per inconstitucionals que l’Estatut d’Anda-
lusia va copiar literalment, i allí segueixen vigents i 
aquí, anul·lats. Com puc respectar un tribunal que ha 
fet això? I no a Andalusia, sinó a les Illes Balears i al 
País Valencià. No ho sé, vull dir, és l’advocat, el que 
reacciona, és l’advocat el que es sent, diríem, ferit; no 
políticament, em sento ferit de dir: «Com es pot fer, 
això?» –perdoni, senyor president, acabo.

La Dolors Camats. Hi ha alguna part que jo he po-
gut ja donar-hi resposta, però deixi’m dir-hi un afegit: 
vostès jo crec que fa poc han rebut gent vinculada a la 
Plataforma d’afectats per la hipoteca. Els han escoltat, 
i no únicament els han escoltat vostès: legislativament 
s’han introduït unes modificacions legislatives de gran 
transcendència –de gran transcendència– en funció 
d’unes queixes, fonamentades o no fonamentades, le-
gals o no legals, però d’indiscutible legitimitat –d’in-
discutible legitimitat–, perquè reivindicaven uns drets, 
i n’hem fet cas –i n’hem fet cas–, socialment n’hem 
fet cas. Bé, això vol dir una cosa que ja ve des de Nor-
berto Bobbio, el qual als companys i amics socialistes 
els recordo que era l’estrella del Nord per al Grego-
rio Peces-Barba, que era el seu punt de referència, i el 
Norberto Bobbio sempre ha defensat la força normati-
va creadora de la realitat social; la realitat social crea 
dret, crea norma, i a això voler-s’hi oposar és impos-
sible –la força normativa creadora de la realitat social.

I, per últim..., ja acabo, senyor president, perdoni’m 
per la meva extensió, i gràcies per la seva tolerància. Jo 
m’he limitat a dir –al company Rull..., no, a la senyora 
Mejías–: «Era un pacte de convivència» –era un pacte 
de convivència. I jo no voldria trencar mai el pacte de 
convivència –mai. Ens hem de posar d’acord a definir 
què és «el pacte de convivència». O sigui, trencar la 
convivència m’esgarrifa. He fet tot el que he fet possi-
ble a la meva vida política pensant en la convivència, i 
ho segueixo creient. Hem de defensar la convivència. 
Hem de definir la «convivència». Aquest és el tema, 
no? –hem de definir-la, la «convivència».

I, per últim, a l’amic Rull dir que no hi han límits a la 
proposta de modificació constitucional –no hi han lí-
mits–, o sí, no ho sé, és a dir, és un problema del pacte 
de la convivència. És a dir, una Constitució reflecteix 
un pacte per conviure. S’han de modificar coses per 
conviure? Doncs, les que són necessàries per conviure 
–les que són necessàries per conviure. I això, lògica-
ment, haurà de ser llegit en cada moment d’una mane-
ra molt diferent.

Si em permeten... I acabo, ara, president, de veritat; per-
doni’m, però acabo. És el risc que, com que ara parlo  
poc, el dia que em deixen (rialles), n’abuso, per tant... 
Però deixi’m dir una cosa: el dret, quan el separem de 
la realitat diària, quan el separem de la lectura dels 
mitjans, no serveix de res. El dret és una eina al servei 
de la convivència, descansada en la lectura de la reali-
tat del país i de la societat en cada moment concret. Si 
ho féssim així..., d’una altra manera, no serviria de res.

Vostès recordin que tots nosaltres –tots nosaltres, i dic 
«tots nosaltres»– ens sentim una mica continuadors de 
l’estela de l’Azaña, per entendre’ns, eh? Hi ha un res-
pecte, diríem, com a valor democràtic o com a valor 
de pluralisme –l’Azaña. Home, a ningú se li va ocórrer 
pensar que l’Azaña, que va proclamar la república en 
plena constitució monàrquica..., no ho sé, vull dir, en-
cara li donem medalles i encara el recordem, governs 
de signe ideològic diferents. Per què? Perquè la realitat 
era molt més potent que el dret –molt més potent que 
el dret.
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El president

Bé, doncs, moltes gràcies, senyor Roca.

Miquel Roca Junyent

Gràcies a vostès.

El president

Passem..., intentem fer el canvi de pressa i anem avan-
çant.

La sessió se suspèn a les onze del matí i sis minuts i es 
reprèn a les onze i set minuts.

El president

Molt bé, doncs, continuem amb el senyor Quim Brugué  
i Torruella, catedràtic de ciència política de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, i el senyor Ismael Peña-
López, professor d’Estudis de Dret i Ciència Política a 
la Universitat Oberta de Catalunya.

Compareixença
de Quim Brugué, catedràtic de ciència 
política de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana (tram. 353-00116/10)

Els donem, doncs, des d’aquí, la benvinguda per 
acompanyar-nos avui. I sense més, doncs, el senyor 
Quim Brugué té la paraula.

Quim Brugué i Torruella (catedràtic de ciència 
política de la Universitat Autònoma de Barcelona)

Bé, bon dia. Agrair la invitació i, d’entrada, probable-
ment aclarir que en el debat que ara s’ha tingut a la 
primera part, que ha sigut més jurista, l’aportació que  
almenys jo hi puc fer no és des d’aquest terreny, eh? No 
sóc jurista i, per tant, no voldré entrar en aquest debat 
i, si se m’escapa alguna opinió en aquest sentit, doncs, 
sàpiguen que no és una opinió fundada en coneixe-
ments, eh? Tot i això, també voldria dir d’entrada que a 
mi sí que em sembla que el text hauria de ser constitu-
cional, que en el context en què ens trobem –en un con-
text polític– tindrà moltes dificultats. Però insisteixo 
que aquest és un terreny en què no em voldria moure.

De fet, jo m’hauria de moure en el terreny d’una de 
les parts d’aquesta llei, no?, o una de les parts del tí-
tol d’aquesta llei: la de la participació ciutadana. És 
el terreny en què per raons acadèmiques i professio-
nals m’he mogut. I, de fet, des d’aquest punt de vista, 
d’entrada acollir amb tots els elements positius que es  
vulguin el fet que es faci una llei que propiciï la par-
ticipació ciutadana i que, d’alguna manera, tal com 
també es deia abans, doncs, en aquesta mena de cor-
rent internacional d’afavorir les consultes, les escoltes, 
el diàleg amb la ciutadania, faci algun pas en aquest 
sentit. En el mateix preàmbul es diu, no?, que s’invoca 
l’article..., em penso que és el 122 de l’Estatut, o el 23 

de la Constitució, per parlar del dret a la participació. 
I dic això perquè en el preàmbul es diu això, i no es 
parla del dret a la consulta popular no referendària, si-
nó que es parla del dret a la participació ciutadana i de 
la voluntat d’un aprofundiment democràtic. 

Perquè jo el primer dubte..., i gairebé el primer sugge-
riment, seria canviar el títol de la llei, perquè en això 
sí que no estic d’acord en alguna cosa que he sentit a 
la primera part: és una llei de consultes populars no 
referendàries, no és una llei de participació ciutadana. 
De fet, quan comences a llegir-ne el títol, fent-hi una 
metàfora jo pensava que és com si el títol fos una llei 
del futbol i l’esport. Jo podria dir: «Per què no fan una 
llei de l’esport, eh?, i després ja es veurà què hi cap, a 
dintre.» Després, quan un llegeix la llei s’adona que no 
hauria de ser una llei de l’esport, sinó una llei del fut-
bol, amb la llei de consultes referendàries.

Només els articles 1 i 2 parlen de coses que no siguin 
la consulta. I, des del punt de vista de la participació, 
ho fa amb una enorme imprecisió: no hi ha ni una sola  
definició del què és participació ciutadana, ni què es 
pretén amb aquesta. Quan a l’article 1 es diu que l’ob-
jecte de la llei és la forma d’articular aquest dret a la 
participació ciutadana, es diu: «El procediment, l’acom-
pliment i la convocatòria dels mecanismes de participa- 
ció democràtica, d’audiència, de diàleg i de consultes 
populars no referendàries.» Sincerament, fa la sensa-
ció que són les quatre paraules que se’ns han acudit en 
aquest moment posar en aquest article 1. 

I l’únic altre punt en què hi ha alguna referència a 
temes de participació, que és en el 2, s’hi fan unes  
definicions absolutament operatives de què serà una 
comissió de seguiment, de què seran, això sí, les con-
sultes referendàries, i no s’explica o no hi ha cap refe-
rència al tema de fons, eh?, de com s’aprofundeix la 
participació ciutadana. 

Per tant, des del reconeixement que em sembla una 
iniciativa positiva, em semblaria molt més lícit i molt 
més clar parlar d’una llei de consultes i no d’una llei 
de consultes i participació ciutadana. Perquè, llavors, 
fa la sensació que es barregen com dos objectius, no?: 
una llei adreçada al conjunt de la ciutadania i pensa-
da per aprofundir en la democràcia, eh? –aquest se-
ria l’objectiu genèric, que ja insisteixo que no crec que 
s’hi avanci massa, en aquesta direcció–, i, segon, una 
llei adreçada a l’establiment d’una consulta i, fins i tot, 
en un determinat context polític d’una determinada 
consulta, que jo crec que aquest també és un debat que 
no podem defugir.

Segurament, com que en el primer objectiu d’una llei 
adreçada a la participació ciutadana, només s’hi dedi-
quen dos articles dels em penso que 129 o 130 que té 
la llei, probablement no tindria massa sentit dedicar-hi 
més estona, però probablement per la meva competèn-
cia i el meu interès, sí que voldria subratllar-ne un pa-
rell de coses.

Bé, ja ho deia abans: és una llei inadequada per a aquest 
tema, perquè en l’article 1 no ens defineix de què par-
lem; ens parla d’alguns instruments, però no els subs-
tancia amb cap intenció ni amb cap política. I potser 
en el tercer fa o també..., en l’article tercer fa una breu 
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referència a la voluntat de consultar, o la possibilitat de 
consultar, que cau en una certa obvietat, no? Dir que 
«els responsables públics, el president de la Generali-
tat, qui sigui, pot consultar la ciutadania el seu parer 
sobre el que sigui», bé, no sé si això mereix una llei per 
donar-hi forma. Per tant, és una llei instrumental d’una 
eina, que és la consulta, i hauríem de ser més clars a 
l’hora de dir-ho.

D’altra banda, també hi ha un debat –aquest és un de-
bat més de polítiques de participació– sobre si una llei 
de participació és la millor forma de propiciar aquest 
enfortiment democràtic, del que aquests articles de 
l’Estatut o de la Constitució podríem estar volent des-
envolupar. Jo aquí també només posar-hi un interro-
gant. De fet, les primeres comunitats autònomes que 
fan una política de participació, que són Catalunya i el 
País Valencià, per allà l’any 2004, opten per dos mo-
dels diferents: a Catalunya es feien polítiques de par-
ticipació però no es va fer una llei de participació en 
aquell moment, pensant que el que interessava era des-
plegar una política amb iniciatives, i al País Valencià, 
a València, es va fer una llei de participació sense que 
hi hagués cap política ni experiència de participació 
ciutadana. Bé, jo crec que, si el que volem és desple-
gar actuacions d’aprofundiment democràtic, la llei pot 
ser-ne un ingredient, però ha de vindre acompanyat de 
moltes més activitats que ni es veuen, en aquest redac-
tat, i, per tant, no sé fins a quin punt..., aquesta llei pot 
servir per organitzar algunes consultes, però no tinc 
gens clar que serveixi per millorar aquest aprofundi-
ment democràtic.

Quant al segon objectiu, no?, la possibilitat de fer con-
sultes. Aquí ja anticipava que la meva lectura és més 
positiva: ens dota d’una eina de participació ciutada-
na que jo crec que hauria de ser reconeguda. Hi han 
elements interessants, des del meu parer, com el vot a 
partir dels setze anys, el fet que existeixi una iniciati-
va ciutadana, el fet d’haver exclòs el dret presidencial, 
que em sembla també una bona idea. Però també en 
aquest objectiu de la consulta jo crec que hi ha alguns 
problemes de fons importants i que, de fet, el mateix 
informe de l’Institut d’Estudis Autonòmics, que en el 
seu darrer volum hi ha una referència a les consultes 
populars, detecta, no? I és que –a veure, ho diré pot-
ser d’una forma una mica grollera i amb poca preci-
sió jurídica– té una dificultat, perquè el que regula és 
una mena de ficció jurídica; de fet, diu: «Amb això 
podrem fer referèndums, però en direm “consultes po-
pulars no referendàries”», eh? Però la intenció de fons 
és la mateixa, i això hi genera moltes dificultats. 

De fet, l’informe de l’Institut d’Estudis Autonòmics 
diu que hi han dos grans interrogants als quals s’ha 
de donar resposta, i hi busca unes vies, però que pen-
so que encara presenten alguns interrogants no resolts. 
El primer interrogant és que, clar, perquè aquesta con-
sulta no referendària tingui la força d’un referèndum i, 
per tant, pugui ser acceptada i reconeguda a nivell del 
context, s’haurà de fer amb una enorme transparèn-
cia, amb una enorme seguretat, i el mateix informe de 
l’Institut d’Estudis Autonòmics hi afegeix: «Com si fos 
un referèndum.» Clar, aquest és el problema, no? Però, 
clar, com que no és un referèndum, això genera pro-

blemes. N’han sortit alguns, eh?, que són, segurament, 
més tècnics –i jo no hi entraré–, com el cos electoral. 
Clar, en diem «consulta» i no «referèndum» perquè no 
hi utilitzem el cens, però quan no hi utilitzem el cens 
llavors tenim tot un conjunt de dificultats tècniques 
per veure quin n’és el cos electoral, i això ens resta 
aquesta transparència i aquesta seguretat a la qual, hi 
insisteixo, el mateix institut ens insta. Tot el tema de la 
mateixa organització electoral, no? Aquí es dóna tam-
bé una paradoxa, que és que, com que no tenim llei 
electoral, no tenim administració electoral amb la po-
tència que hauríem de tenir, i després el que és la tasca 
operativa de desplegar referèndum, amb totes aques-
tes garanties i aquestes seguretats però en un context 
i en una situació diferent, doncs, jo preveig que farà 
molt difícil el seu desplegament operatiu, el seu des-
plegament tècnic. De manera que aquell interrogant  
que ens posava l’institut de l’eficàcia pràctica lligada 
a la seguretat, bé, veurem fins a quin punt aquesta llei 
ens dóna els mecanismes per aconseguir-ho.

I el segon interrogant al qual es refereix l’Institut d’Es-
tudis Autonòmics –això s’ha parlat més abans– són les 
objeccions d’inconstitucionalitat, que es lliga sobretot 
al fet de si són competències o no de la Generalitat, 
aquest concepte una mica al·lusiu de «matèries d’espe-
cial rellevància», etcètera.

Jo acabo, que ja estic fora de temps, amb una expres-
sió una mica més crítica, eh?, fins i tot per estimular, si  
ho volen, el debat. El tema em sembla necessari, em 
sembla interessant i té tot el meu suport avançar en 
temes que aprofundeixin en la capacitat de parlar i de 
preguntar a la ciutadania. Ara, em sembla, i no voldria 
ser mal interpretat, una mala llei, perquè no satisfà  
els objectius que anuncia en els seus iniciats, en els 
seus inicis, sobretot perquè probablement és una llei 
de cas, i les lleis fetes a partir d’un cas acostumen a 
tindre moltes dificultats. I és una llei feta amb massa 
presses, amb molta precipitació; és una llei de partici-
pació, o que en el títol diu que és de participació, en la 
qual no s’ha aplicat a aquesta mateixa cap debat públic 
o cap procés de participació. I, per tant, bé, acaben 
sent com aquelles lleis de transparències que també es 
fan en altres àmbits, que es fan, allò, amagats als des-
patxos; per tant, s’hi produeix una certa contradicció.

I el que més em preocupa –i m’agradaria pensar que 
és només una sospita però que a la pràctica no serà ai-
xí–: més que que sigui millor o pitjor la llei, em fa por 
que sigui perillosa perquè utilitzi els termes de la de-
mocràcia per a un objectiu polític; legítim, però per a 
un objectiu polític. És a dir, no es pot instrumentalit-
zar l’aprofundiment democràtic per fer una consulta, la 
que sigui, per legítim que sigui, eh? I quan un utilitza 
a l’inici de la llei la paraula «democràcia, participació 
ciutadana» i després això desapareix, utilitza aquests 
termes en va, i els posa al servei d’una altra cosa. Jo 
crec que això a la llarga no ens enforteix democràtica-
ment, sinó que ens podria fins i tot arribar a debilitar.

I ho deixo aquí.

El president

Moltes gràcies.
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Compareixença
d’Ismael Peña-López, professor dels Estudis 
de Dret i Ciència Política i investigador 
a l’Internet Interdisciplinary Institute i a 
l’eLearn Center de la Universitat Oberta 
de Catalunya (tram. 353-00112/10)

Senyor Peña-López, el seu torn.

Ismael Peña-López (professor dels Estudis  
de Dret i Ciència Política de la Universitat  
Oberta de Catalunya)

Moltes gràcies. Primer de tot, moltes gràcies per la in-
vitació. Jo penso que és una llei, com deia ara el Quim 
Brugué, que dóna molt de si, dóna molt per parlar. Jo 
faré honor a la meva ingenuïtat i creuré que no és una 
llei clínex, que no és una llei feta per a un sol ús, i inten-
taré aprofundir en l’ús, diguem-ne, reiterat d’aquesta 
llei, no en si puntualment tindrà, doncs, una finalitat o 
no, sinó que jo crec que pot tenir molt més recorregut.

I començaré dient que és una llei que a mi m’agrada 
molt, que està molt ben feta, és molt polida, són dos 
instruments molt petits que es defineixen molt bé. I en 
això sí que discrepo, diguem-ne, d’altres posicions: 
crec que és constitucional, crec que està ben definida 
i crec que és molt autocontinguda; és a dir, en aquest 
sentit com a llei, vista en si mateixa, comença i acaba, 
i la història està molt ben filada.

Sí que hi trobo –evidentment, alguna cosa s’hi ha de 
dir– dos punts que podrien millorar o així, i acabaré 
dient que aquests dos punts no crec que siguin con-
junturals sinó que són estructurals, i que, diguem-ne, 
són com aquell ciment que cau i que al darrere potser 
hi ha aluminosi, no? I, llavors, sí que diré que hi ha 
dos petits punts que potser hauríem de tapar, però crec 
que la raó que hi hagi aquests dos punts és molt més 
pregona i és on intentaré aprofundir la resta.

Llavors, aquests dos punts, és sobretot el que no diu la 
llei. Hi ha una part que passa per alt, que és l’article 9, 
que parla de les eines, de com donar eines, i no parla 
de la informació. Llavors, donem per descomptat que 
el ciutadà cau a la llei, cau a la consulta, cau al referèn-
dum o no, cau a la participació, i ja està informat. Jo 
crec que això és una carència que s’hauria, diguem-ne, 
de rebatre o d’intentar combatre, sobretot perquè crec 
que és molt important aquesta part d’informació, de 
quin és el context d’una consulta, quin és el context 
d’una iniciativa, i que el Parlament i/o el Govern aju-
din o contribueixen a això, si no al final el ciutadà, el 
que té la iniciativa de fer..., o en aquest cas, una inici-
ativa popular o..., queda molt, molt, diguem-ne, «des- 
angelat».

L’altre és què passa després; és a dir, què passa abans, 
quina és la informació de partida, i què passa després. 
Jo a l’article 25 crec que només hi falta el copet a l’es-
quena; diu: «El Govern considerarà el que surti de la 
consulta.» Home, copet a l’esquena i a casa, no? Crec 
que hi falta un compromís més gran. No dic que ha-
gi de ser vinculant, però sí que s’estableixin mecanis-
mes en què el compromís, tant del Parlament com del 
Govern o de les institucions que pertoquin, sigui més 

fefaent; compromís que no cal que sigui només de les 
institucions, sinó també del ciutadà, és a dir, el ciuta-
dà que inicia un debat a l’agenda pública també ha de 
comprometre’s després a tirar coses endavant, a assu-
mir responsabilitats, etcètera.

Dic que crec que en aquests dos punts, que són fàcil-
ment solucionables, vull dir que són paràgrafs que es 
poden afegir en l’article 29, en l’article 23, crec que era, 
el problema és que parteixen d’un altre punt de parti-
da, i és mantenir l’statu quo, i és quan es parla de l’ar-
ticle 23 de la Constitució o de l’article 29 de l’Estatut. 
Aquí diu: «Participarem.» Jo crec que en cap moment 
es parla de l’article 1 de la Constitució, que diu: «La 
soberanía nacional reside en el pueblo español, del que 
emanan los poderes del Estado.» Jo crec que per mi 
aquesta és la clau de volta. És a dir, hem fet una llei  
que, dic, autocontinguda en aquesta mateixa està molt 
bé, però en el marc en el qual estem ara –i ho deia 
abans el Miquel Roca– ha canviat molt el món, jo crec 
que no només l’últim any, sinó des del 2004, amb els 
atemptats de l’11-M canvia molt, amb el 15-M encara 
més. Llavors crec que aquesta llei parteix de «deixem 
les coses més o menys com estan», que està molt bé, 
que és un pas endavant, però, home, si no hem de fer 
una llei d’un dia per l’altre, o una llei clínex, quin n’és 
el context, no?

Llavors, per mi els dos contexts o els dos grans diag-
nòstics que a mi m’agradaria fer són: un, diagnosi de la 
crisi de la governança, i l’altre, diagnosi de la partici-
pació, que és el que també apuntava el Quim Brugué. 

Per una banda, diagnosi de la crisi de governança. Bé, 
tenim unes institucions deslegitimades totalment. No 
entraré ara a fer sang en això, crec que tots en som 
prou conscients en els baròmetres, en el que diu el CIS, 
en el que diuen les enquestes, en el que diu el carrer, en  
el que diuen les butxaques, en el que diuen... Tenim 
una crisi molt gran. Tenim, per una altra banda, ciuta-
dans que volen participar. Això també és cert: aquí els 
acadèmics que llegim aquestes coses diuen que les da-
des..., la gent vol participar, i sobretot, molt important, 
volen participar en els processos. És a dir, cada cop 
menys els ciutadans volen..., «cada cop menys» o no 
només volen participar en qüestions puntuals, sinó que 
volen participar en els processos, volen participar en el 
disseny de les institucions, volen participar en el ma-
king of, a la cuina, perquè saben que si el disseny de les 
coses està ben fet, les institucions funcionen bé, no cal 
participar en l’estat final, perquè ja s’ha pres la decisió 
bé: s’ha pres informada, s’ha pres debatuda, s’ha pres 
deliberada. I poden participar, a més; no només volen, 
sinó que poden, sobretot per dos grans motius molt im-
portants: un augment extraordinari del nivell educatiu 
a Espanya des de..., si volen des de la Transició, si vo-
len des d’abans de la Guerra Civil; un augment extra-
ordinari de l’educació ara fa que la gent estigui molt 
més informada i sigui molt més apoderada per parti-
cipar. I un altre és que no hi barreres de temps ni d’es-
pai: ja no cal baixar a la plaça de Sant Jaume, ja no cal 
baixar a la Ciutadella per participar; puc fer-ho des de 
la Seu d’Urgell amb un telèfon mòbil, amb una qualitat 
o amb una altra, d’una manera o d’una altra, però en 
qualsevol cas és un fet real i això la gent també ho sap.



Sèrie C - Núm. 182 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 30 de juliol de 2013

COMISSIó D’AFERS INSTITUCIONALS, SESSIó NÚM. 14  15

Segon pas: diagnosi del procés de participació. Bé, te-
nim ara mateix un gran problema, que és identificar 
els problemes complexos. Hi ha un concepte en polí-
tica que en diuen «wicked problems», que serien els  
problemes fotuts o els problemes complexos. Hi ha 
problemes que són molt fàcils: si hem de tirar la car-
retera per aquí, doncs, agafem un enginyer i, bé, que 
en tiri les ratlles, no? Hi ha altres problemes que de-
manem molts més ulls. Avui en dia, amb la com-
plexitat que té la política, estalviar-se aquests ulls 
és afegir costos a la democràcia. Que la gent només 
pugui ser consultada un cop a la vida, o un cop ca-
da quatre anys o un cop cada tres mesos, sense que 
només..., és a dir, que només sigui la part de votar, si-
nó tot el procés que hi ha abans, d’informar-se, tot el 
procés que ve després –d’avaluar, de vigilar, de con-
tribuir– és afegir costos a la democràcia. Traspassem 
responsabilitats al ciutadà, traspassem la responsa-
bilitat a identificar els problemes, identificar les so-
lucions, identificar les coses. I faig això de «traspas-
sar responsabilitats» i no «treure responsabilitats de 
les institucions». Jo crec que les institucions són molt  
importants perquè són les que han d’establir els meca-
nismes de presa de decisions, han d’establir els mecanis- 
mes d’avaluació, de rendiment de comptes, han d’esta-
blir consensos, però no han traspassat responsabilitat 
als ciutadans.

Llavors, crec que estem en un moment en què la pon-
deració aquesta ha canviat. Teníem un gran pes en les 
institucions, i els ciutadans, perquè no estaven edu-
cats, perquè no tenien accés a la informació, perquè 
no podien fer-ho, perquè no tenien temps, no podien  
participar per una qüestió purament logística, i no 
crec que ningú fos tan malvat per dir: «El ciutadà el 
deixem a fora», sinó que era una qüestió logística: no 
podia participar. I ara no només pot, sinó que ho vol i, 
a més, té molta més informació que la que hi ha dintre 
d’aquestes quatre parets. Llavors, la ponderació, els 
pesos han canviat., i jo crec que això la llei no ho re-
flecteix: la llei no reflecteix que aquest pes ha d’anar 
més, cada cop més, cap al ciutadà, i, hi insisteixo, no 
per substituir les institucions, no per saltar-se-les, si-
nó per ajudar-les, sinó perquè hi hagi una democràcia 
molt més coparticipativa.

Llavors, pregunta: la llei aquesta fa, respon a això? 
Aquesta llei, d’alguna manera, ajuda els moviments 
socials en les seves iniciatives? Ajuda la PAH en les 
seves iniciatives? Ajuda els moviments contra el frack- 
ing en les seves iniciatives? Ajuda els aturats perquè 
trobin treball? Sincerament, jo crec que no. Tampoc 
crec que substitueixi cap mobilització del carrer. És 
a dir, se suposa que una llei de participació hauria de, 
en contraprestació, eradicar les manifestacions al car-
rer, eradicar les queixes, perquè la gent té un canal. Jo 
m’imagino l’endemà de publicar aquesta llei, i hi veig 
les mateixes manifestacions, els mateixos moviments 
socials, les mateixes acampades. Crec que no acosta la 
ciutadania a les institucions, i viceversa: no acosta les 
institucions a la ciutadania, que crec que hauria de ser 
l’objectiu primer o últim d’aquest tipus de llei.

Llavors, perquè no sembli que sóc un fresc i només 
vinc aquí a posar el dit a l’ull, algunes propostes o al-

gunes reflexions. Fonaments que crec que hauria de 
tenir aquesta llei: 

El protagonista ha de ser el ciutadà, no la institució. 

Un procés continu, no discret; és a dir, parlem de vo-
tacions que segueixen sent discretes, no són cada qua-
tre anys però segueix sent una cosa discreta, no hi ha 
una cosa contínua, un debat continu. 

No hi ha identificació de les qüestions, no hi ha en cap 
moment un aparell o una plataforma on la ciutadania 
pugui identificar quin és el problema. 

Sí que hi ha, i això crec que és un bon afegit de la llei, 
una bona contextualització i una bona identificador 
dels actors. És a dir, sí que permet que els actors s’apro- 
pin a les institucions, i s’apropin als problemes i 
s’apropin a dir-hi la seva, però no hi ha decisions deli-
beratives; és a dir, aquests actors poden dir-hi la seva, 
però, un cop ho han dit, es retiren i la deliberació tor-
na a quedar a la banda de les institucions.

No hi ha compromisos en absolut, ni d’institucions 
ni per la banda dels ciutadans. No poden prendre cap 
compromís d’acció i dir: «Jo ajudaré la institució.» 
Per descomptat, no hi ha cap compromís tampoc ni 
de Govern ni del Parlament de continuar amb aquesta 
llei. No hi ha accions; això ho deia ara el Quim Bru-
gué: «Quin tipus d’accions acompanyen això o prece-
deixen aquest tipus de participació?»

I una cosa molt important: no hi ha una avaluació per 
a l’aprenentatge. És a dir, tindrem una consulta, tin-
drem una iniciativa popular i no n’haurem après re 
perquè el procés és tan estanc, és tan poc deliberatiu, 
tan poc parlat, tan poc debatut que no en quedarà re. 
No haurem après re del procés, sigui quin sigui l’estat 
final. Serem independents o no serem independents, o 
tindrem un cavall de cartró a la plaça de Sant Jaume 
o no el tindrem, però no haurem après res del procés, 
per tant, no haurem après res de democràcia, no hau-
rem madurat democràticament.

Llavors, crec que alguns punts que podríem tenir: 

Acompanyar aquesta llei amb una llei de transparèn-
cia. Qui diu «acompanyar» diu que sigui una llei de 
transparència i participació, perquè això és el gasoil 
que farà anar la participació: si no hi ha informació i 
no hi ha transparència, no crec que funcioni.

Espais de deliberació, articular-ne espais. Però això 
no és una altra llei sobre deliberació, no: això forma 
part de com les institucions fan que això sigui possi-
ble, més enllà de posar una plataforma de vot electrò-
nic. És a dir, hi ha espais per deliberar, hi ha espais 
perquè els ciutadans es trobin?

Espais per negociar, i perquè hi hagi una fixació d’opi-
nions, diguem-ne, que hi hagi una fitxa de polítiques 
públiques: sobre què debatem, quines són les solucions,  
quines són les opcions, quins són els nous problemes? 
Això hi hauria d’estar; potser forma part de la transpa- 
rència, però tampoc hi és.

Sufragi. El sufragi directe està molt bé, però per què 
no establim una democràcia més líquida on jo pugui 
delegar el meu vot en algunes qüestions? Delegar-lo a 
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un parlamentari, delegar-lo a un expert, que pot seure 
a la meva esquerra, delegar-lo a algú altre?

I, per últim, l’avaluació de què passi, el que deia abans 
d’aprendre del procés. Això també ha d’estar obert.

Crec que, en definitiva, tenim una llei que parla molt 
d’apoderar, però no parla de governança. Tenim una 
llei que parla de «deixem que els ciutadans facin mol-
tes cosetes petites dintre del sistema», però no deixem 
que els ciutadans potinegin el sistema, que governin el 
sistema. I jo crec que hauríem d’anar traslladant-nos 
cada cop més cap a governança del sistema i no tant a 
apoderar-nos.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Senyora Calvet, cinc minuts.

Gemma Calvet i Barot

Gràcies als dos ponents per les seves contribucions. 
I els faré preguntes/rèpliques, diguem-ne, per discre-
par fonamentalment del plantejament negatiu que vos-
tès fan sobre aquesta contribució legislativa.

En primer lloc, pel que fa a les consideracions formula- 
des pel professor Brugué. Miri, vostè diu que aquí 
manquen desenvolupaments de l’article 2; és a dir, 
de totes les modalitats de participació ciutadana que 
s’esmenten als articles 1 i 2. En això li donem la raó; 
per això estem en el tràmit que estem, per això els es-
coltem i per això volem millorar l’articulat. Per tant, 
hi podem afegir: «Articulat per regular cadascuna 
d’aquestes modalitats de participació ciutadana que 
s’esmenten en l’article respecte als tràmits d’audiència 
i a la resta de formes que s’han afegit del text de l’an-
terior legislatura.» Per tant, hi estem d’acord: és millo-
rable tècnicament, per això estan aquí, i això ho hem 
recollit i ho farem.

En segon lloc, aquest és un repte que ve d’una consci-
ència democràtica europea i global. Vostès són poli-
tòlegs els dos i saben que no ens podem sostreure del 
gran repte que en aquest moment històric vivim en el 
món, que és l’aprofundiment democràtic. Arreu de la 
Unió Europea, senyor Brugué, hi ha moltes lleis de 
consulta –suposo que vostè les deu haver repassat–, i 
en cap d’aquestes lleis es pretén solucionar els reptes 
de les democràcies, el que es fan és elaborar uns ins-
truments concrets, ponderats i adaptats a la realitat del 
context territorial i polític per poder oferir a la ciuta-
dania aquesta dinàmica de participació, sempre millo-
rable, eh?, però, en tot cas, fent passos endavant.

L’altra qüestió és –i això va per als dos ponents–: em 
preocupa moltíssim que vostès entenguin que aquesta 
llei està buida de contingut pel que fa a la participació 
ciutadana quan el gruix essencial n’és el plantejament 
de les iniciatives populars. No han fet, cap dels dos, 
esment de què implica, des del punt de vista poten-
cialment participatiu i amb l’ampli abast de matèries 
que la llei contempla per ser consultades, o debatudes 
o sotmeses a audiència de la ciutadania, aquest poten-
cial instrument d’iniciativa ciutadana, amb unes exi-

gències mínimes de signatures comparades amb altres 
textos normatius i amb una gran contribució respecte 
del text anterior, que suposo, segur, que l’han estudiat: 
abans hi havia dret a veto, ara no hi ha dret a veto. Per 
tant, la iniciativa popular és vinculant per convocar la 
consulta. M’agradaria que fessin valoració en la seva 
justa mesura d’aquesta gran contribució que alguns 
grups hem treballat perquè en aquesta llei s’inclogui 
aquesta vinculació de la ciutadania amb el seu desig.

Jo no estic gens d’acord, senyor Peña, que l’Adminis-
tració ho hagi d’organitzar tot. Crec profundament en 
la societat civil i crec profundament en la independèn-
cia dels moviments socials. I és més, crec que sorto-
sament en el nostre país vivim un moment àlgid de  
compromís ciutadà en la política, i no a través dels 
partits polítics, que també, però no a través dels partits 
polítics. Per tant, discrepo que una llei hagi de garantir, 
quan ja la mateixa societat s’esforça, s’articula i emer-
geix de forma autònoma perquè legítimament pren pos-
sessió de la política, de forma que s’hagi de planificar, 
de gesticular des del punt de vista normatiu o inclús de  
garantir perquè ells no tenen capacitat –els altres, la 
ciutadania– d’erigir-se com a subjecte actiu propi.

Per tant, això, entenc que, des del punt de vista aca-
dèmic i segurament amb una mirada com l’acadè-
mia permet, amb dedicació i amb lupa, pugui un tenir  
aquesta reflexió; des de la visió del carrer i des de la 
visió dels moviments socials i de la societat civil, de 
l’Assemblea Nacional de Catalunya pel que fa a aquest 
moviment, o de la Plataforma d’afectats per la hipo-
teca, amb tot el que ha representat de mobilització 
ciutadana, local, adaptada a contextos, amb persones 
absolutament allunyades i algunes de descregudes de 
la política, altres comencen a entendre que ells for-
men part de la política, discrepo que aquesta llei tin-
gui com a dèficit que s’hagi de planificar i incentivar 
la participació ciutadana. No, això ja ho tenim com 
a valor a la nostra societat. Segurament, si parléssim 
d’altres països o d’altres realitats culturals hauríem de 
donar aquests instruments perquè no hi ha una cultu- 
ra democràtica assentada. En aquest cas la tenim i 
nosaltres hi anem al darrere: aquí, al Parlament, estem 
responent a una demanda política emergent. (Sona el 
senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció.) Acabo en un segon.

Sobirania popular. M’agradaria, i en aquest sentit els 
ho demanaria, que, com a tècnics i com a teòrics, ens 
diguin què vol dir la «sobirania popular» en aquest mo-
ment de la democràcia, des de la politologia i des del 
punt de vista també d’aquesta legitimitat. (Adreçant-se 
a Ismael Peña-López.) Ho dic pel comentari que vostè 
ha fet de l’article 1 de la Constitució, de si la sobirania 
popular és la base de la capacitat d’accedir a la sobi-
rania representativa i a altres maneres de participació. 
Què significa la sobirania popular a Catalunya?

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Calvet. Senyor Pedret.
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Ferran Pedret i Santos

Sí, gràcies, senyor president. Des del Grup Socialista 
volíem agrair-los a tots dos la seva compareixença, i les 
observacions i comentaris que han fet, dels quals hem 
pres bona nota i, a més, em permeto la llibertat de dema-
nar-los públicament que, si tenen notes o  consideracions 
més extenses que hagin emprat per preparar aquesta 
compareixença, ens les facin arribar, perquè totes les re-
flexions que han fet ens han semblat molt interessants.

I li ho he de dir, senyor Brugué: vostè ha dit veritats 
com punys, una darrera l’altra, eh? –una darrera l’al-
tra. El Grup Socialista va participar en la ponència 
conjunta d’aquesta proposició de llei i és signant del 
text que ara està en tràmit parlamentari, i, a més, com 
és normal, no hi va posar cap objecció quan se’n va fer 
el debat a la totalitat, perquè evidentment era signant 
del text. Però aquest no és un bon text; en el seu estat 
actual, no és en absolut un bon text. Nosaltres ens pro-
posem millorar-lo, però el que passa és que creiem, i 
ho hem dit reiteradament, que hi fem una mica tard. 
És com una massa que es treu del forn abans d’hora, 
eh?: no pot quedar bé.

En la ponència conjunta, nosaltres, com a Grup Socia- 
lista, hi vam aportar la intenció d’ampliar l’objecte 
de la llei per tal que fos una llei dedicada no només a 
desenvolupar les consultes populars no referendàries, 
sinó també tots els altres mecanismes de participació 
que, diguem-ne, tenen el seu títol habilitant, per dir-ho 
així, en l’article 122 de l’Estatut d’autonomia de Cata-
lunya. I vam aconseguir-ho a mitges, en el sentit que 
vam aconseguir que el títol inclogués la participació 
ciutadana i que els articles 1 i 2 fessin una menció, pu- 
rament una menció, d’altres mecanismes de participa-
ció. Per tant, considerem que cal desenvolupar el text 
articulat en tot allò que fa referència a aquests altres 
mecanismes de participació. De fet, teníem ja de l’an-
terior legislatura una seixantena llarga d’esmenes que 
anaven en aquest sentit, que evidentment nosaltres 
retreballem per al tràmit d’esmenes que ha de venir 
després d’aquest tràmit de compareixences, però que 
estarem molt contents de discutir amb vostès i amb al-
tres experts en participació.

Mirin, és que realment nosaltres entenem que la con-
sulta popular no referendària via votació, considerada 
aïlladament d’algun procés de participació més ampli, 
fins a cert punt és la forma de participació ciutadana 
més pobra que puguem regular o imaginar. Al cap i a 
la fi, no deixa de ser una participació en un moment 
puntual, al final d’un procés en què es consulta l’opinió, 
diguem-ne, «sí» o «no» respecte a una determinada  
qüestió. Nosaltres entenem que aquestes consultes po-
den tenir un sentit en determinades ocasions, però que 
són molt més riques pel que fa al seu potencial si s’in-
clouen en un procés de participació més ampli, en el 
qual efectivament hi hagi informació, hi hagi delibe-
ració, hi hagi un debat, hi hagin espais en què la ciu-
tadania es pugui trobar, pugui dialogar, siguin aquests  
presencials o virtuals –jo en això ja no m’hi poso–, pe-
rò que té molt més valor si estan inserides en un procés. 
Ara bé, efectivament, no hi ha absolutament cap obsta-
cle per regular les ocasions en què sigui més assenyat 

o sigui més viable, doncs, passar directament a fer una 
consulta concreta, precisa, sobre un tema en concret.

Vostè també ha comentat, senyor Brugué, que, di-
guem-ne, hi ha hagut dues vies per abordar això, no?: 
la valenciana i la catalana. Nosaltres ara crec que te-
nim un petit avantatge respecte al que es va fer al  
País Valencià; és a dir, si ara es regula, ho fem sobre la 
base d’una àmplia experiència de la participació ciu-
tadana, especialment a nivell local, però també d’una 
reflexió teòrica, acadèmica, sobre la qüestió de la par-
ticipació ciutadana, que a Catalunya ha tingut una 
llarga tradició, diguem-ne. I, per tant, esperem que to-
tes les aportacions puguin ajudar a fer una bona llei.

També ha comentat que hi ha tensions que deriven del 
fet de voler convertir la consulta no referendària en un 
referèndum. Nosaltres ens hi hem referit en la nostra 
intervenció anterior, quan parlàvem, dialogàvem amb 
el senyor Roca, i efectivament ho veiem així, i són 
tensions que a vegades són difícils de solucionar. Di-
guem-ne que nosaltres entenem –abans el senyor Roca 
hi feia referència, no?–, com Norberto Bobbio, que la 
realitat social, efectivament, crea dret, però, sens dub-
te, a nosaltres aquesta via que s’està triant, de fer fer 
a la Llei de consultes no referendàries la consulta, no 
ens sembla la millor. No ens sembla la millor perquè, 
diguem-ne, manca finezza, eh?, que diria Bobbio tam-
bé, com altres –manca finezza. És una via subreptícia, 
poc subtil, en què es confessa que el propòsit d’una llei 
que hauria de ser per a la participació ciutadana és fer 
una consulta determinada sobre la independència de 
Catalunya. Doncs, home, podria ser titllada de fraudu-
lenta, no?, de contenir en una aparent correcció formal 
una intenció espúria. I nosaltres preferim, si és aques-
ta la intenció, una via més franca, més directa, la qual, 
interpretant que, efectivament, el nostre ordenament 
constitucional s’ha de llegir sempre de forma oberta, 
tenint en compte que el nostre és un estat de dret però 
que és sobretot un estat democràtic i un estat social, 
cosa que sovint s’oblida, doncs, ha de permetre la ca-
buda de consultes com les que els qui formen la majo-
ria parlamentària volen que es faci a través d’aquesta 
llei, i que nosaltres pensem honestament –i acabo amb 
això, senyor president– que, si forcem aquesta llei a 
fer aquesta consulta, la consulta de la independència, 
el que farem és carregar-nos una eina que podria ser 
molt i molt profitosa per fer aquestes coses que el se-
nyor Peña-López assenyalava i que, en tot cas, només 
vull deixar apuntat que nosaltres considerem que mai 
han de tenir la intenció de substituir la mobilització 
social, sinó, en tot cas, de permetre vies per, eh?, com-
plementar, diguem-ne, els mecanismes de la nostra 
democràcia representativa i afegir-hi elements de de-
mocràcia directa, participativa, deliberativa, etcètera.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Pedret. Senyor Santamaría.

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer 
la comparecencia tanto del señor Brugué como del se-
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ñor Peña, de caras un poco a ilustrarnos o por lo me-
nos exponer sus puntos de vista sobre lo que debería 
ser este mecanismo de participación, que, como digo, 
es el que he percibido yo como ausente en el texto le-
gal, por lo menos en su aspecto global. Es decir, uste-
des..., y especialmente en este caso el señor Brugué ha 
hecho referencia a que precisamente todo lo que afec-
ta a la participación ciudadana se despacha práctica-
mente en un par de artículos. Y entonces, claro, mi 
primera pregunta iría en esa línea, es decir, si el obje-
tivo de la ley no debería ser más ambicioso a la hora 
de promover mecanismos de verdadera participación 
ciudadana; es decir, no utilizar el instrumento legal 
para una consulta específica, que es, por otra parte, lo 
que venimos percibiendo. 

Por lo menos nosotros estamos oyendo expresiones re-
lacionadas con una «ley clínex», una «ley de usar y ti-
rar», «la ley para la consulta». Es precisamente lo que 
nos preocupa; nos preocupa porque tenemos la impre-
sión, y ya se ha apuntado, de que el texto legal pueda  
erigirse en un instrumento defraudatorio desde el pun-
to de vista de, como digo, acudir única y exclusiva-
mente a otorgar una vestimenta legal a un proceso que 
debería ser mucho más ambicioso; es decir, no limi-
tarse única y exclusivamente a consultar al ciudadano  
para que nos diga «sí» o «no», sino realmente arbi-
trar mecanismos de auténtica participación. Porque 
creo que ustedes lo han dicho, además: es fundamen-
tal que, para que la participación ciudadana sea real, 
sea efectiva, previamente los ciudadanos puedan tener 
información y participar en ese proceso de informa-
ción, estableciendo esos mecanismos de debate; eso es 
lo que me parece que ustedes ya han apuntado que la 
ley no contempla.

De hecho, incluso, creo que ha sido el propio señor 
Brugué que ha hablado de una «mala ley». Yo también 
les quiero preguntar si estamos a tiempo de recondu-
cirlo. Es decir, ¿qué orientación habría que introducir 
en el texto sobre el que se trabaja de cara a facilitar, 
como digo, esa necesaria participación, que en teoría 
sería lo deseable y que ustedes creo que no advier-
ten en esta ley? Porque en definitiva me da la impre-
sión, y no sé si a lo mejor mis conclusiones ustedes no 
las comparten, que realmente al ciudadano solo se le 
quiere, a través de esta ley, pedir que diga «sí» o «no», 
y quizá a lo mejor realmente eso no es participación 
ciudadana, en puridad, sino que se trata única y exclu-
sivamente, como digo, del formato de la pregunta, de 
la consulta, bueno, señalado, diseñado desde el poder 
legislativo, y a partir de aquí al ciudadano única y ex-
clusivamente se le habilita a que diga «sí» o «no», y 
quizá eso sea insuficiente desde el punto de vista de la 
participación política, porque me quedo más con esa 
referencia y, además, con el hecho sustancial de que 
ustedes también lo ligan a la transparencia. Es decir, 
me parece que ese apunte también es muy interesante: 
que a lo mejor sería conveniente que el texto que re-
fiere a la Ley de consultas fuera acompañado también  
de un instrumento de transparencia, que me da la im-
presión de que ustedes tampoco advierten en la ley.

En definitiva, lo que me gustaría en última instancia 
es, bueno, pulsar esa opinión sobre el hecho de intro-

ducir, como digo, verdaderos mecanismos de partici-
pación, que, por lo que deduzco de su intervención, 
están ausentes.

Y en última instancia, también, preguntarles acerca  
de si esa participación ciudadana debe tener algún ti-
po de límite para, en definitiva, no desnaturalizar el 
sistema actual, ¿no?, de democracia parlamentaria re-
presentativa. Es decir, ¿cómo avanzamos respetando 
el sistema –en tanto en cuanto no sea evidentemente  
reformado– de democracia parlamentaria represen-
tativa? ¿Cómo hacemos compatible esa democra-
cia parlamentaria representativa con los mecanismos  
de participación ciudadana, que en definitiva es una 
participación directa que nos podría llevar a concluir 
que, bueno, que hay que revisar incluso el actual sis-
tema político vigente? Esa es una cuestión que a mí 
también me parece que es muy interesante que pudié-
ramos abordar en última instancia.

Por tanto, les rogaría que, en ese sentido, si nos pudie-
ran arrojar más información, sería muy bien recibida 
para, de alguna forma, podernos formar una opinión 
más sólida y coherente en la materia.

Nada más, muchísimas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Santamaría. Senyora Camats.

Dolors Camats i Luis

Gràcies, president. Gràcies també al Quim i l’Ismael 
per les seves intervencions, que certament tenen una 
mirada crítica al text i a la participació, i, a més, crec 
que està bé que així sigui, perquè esperona també que, 
en la part del redactat, que és la que ens hem de posar 
a perfilar amb les esmenes, doncs, també, no?, afinem 
millor i millorem el text. Jo sí que crec que part de les 
crítiques que feu no vénen només des de l’acadèmia, 
sinó des de la pràctica, precisament, no?, des del co-
neixement de processos de participació, a vegades fins 
i tot des del disseny de processos de participació, tant 
l’un com l’altre, i, per tant, doncs, des del saber. 

Una cosa que l’altre dia hi coincidia, també, una altra de 
les compareixents, que és la Itziar González Virós, que 
parlava –em sembla que l’Ismael ho deia– que el procés  
de consultes ens ha de fer més savis i millors ciuta-
dans... És a dir, que tan important és al final la consul-
ta i el resultat, que és evident, no?, que deia el Quim, 
que ens ha de permetre prendre millors decisions: te-
nir menys costos, afinar més, en societats i contextos 
cada vegada més complexos –tenir millors decisions–, 
però que el procés mateix, si és un procés positiu, si es 
fa ben fet, si és deliberatiu, si és plural, si s’informa, si 
hi ha transparència, garanteix que les decisions, siguin 
les que siguin, també siguin més legítimes, més accep-
tades, que enforteixin també les institucions que estan 
a l’entorn o la societat que està a l’entorn, les organitza-
cions, la mateixa ciutadania. Per tant, el procés és fo-
namental, no?, en una consulta, no només el dia que es 
consulta, la papereta, la pregunta en si o el resultat en 
si, sinó que tot el procés pot ajudar a garantir el funcio-
nament democràtic, i que d’això es tracta.
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Per tant, d’això, dues qüestions: una, heu sigut molt 
crítics en la vessant de dir: «Escolta, aquesta pot ser 
una llei de consultes més o menys..., no ben feta, però, 
en tot cas, no és una llei de participació.» I la pregun-
ta és si no ho és encara i ho pot arribar a ser, no? Em 
sembla que el Ferran Pedret ho deia molt clar: hi ha 
hagut un intent, en el breu període de ponència con-
junta, d’obrir la llei de consultes a ser una llei de par-
ticipació, d’incorporar-hi –no només en el títol, no?, i 
en l’objectiu o en l’objecte– aquesta obertura, que si-
gui una llei de participació; per tant, la intenció és po-
der incorporar regulació en aquest sentit. Si creieu que  
això és bo i és probable, també sent conscients, que en- 
tenc –i probablement això lliga amb el que deia el pri-
mer compareixent, en Miquel Roca– que el dret ha de 
permetre obrir però no ha de tancar, tampoc, totes les 
casuístiques. No m’agradaria fer un llistat de proces-
sos participatius i «són aquests i punt, i l’article 122 
no en diu més, i per tant no en posem més, i aquí s’ha 
acabat la participació ciutadana.» Crec que amb això 
també faríem una mala llei.

Per tant, probablement, per la vessant de consultes es 
pot regular més. La vessant de participació el que ha 
de fer, probablement, és obrir, és posar condicions en 
els processos, és posar objectius, és posar garanties, 
però no regular, probablement. Per tant, si en això hi 
podeu aprofundir, en el sentit de si en això podem fer-
la com a llei de participació com a tal.

I l’altra és en el cas del procés en les consultes, no?, 
que una mica l’Ismael s’hi referia i el Quim potser 
menys, però potser ara s’hi pot entretenir una mica, i 
en el sentit de dir... L’Ismael parlava de la informació  
i de l’impacte, per dir-ho així. M’interessa, també, que 
puguem parlar de les condicions en les quals s’han de 
donar aquestes consultes, de les garanties de partici-
pació, del procés deliberatiu, de l’acompanyament que 
s’hi ha de donar, del debat, no? Perquè probablement 
ens imaginem consultes d’abast nacional amb tots els  
recursos posats a disposició, però moltes vegades es 
poden donar a nivell més local, en contextos molt 
conflictius, també, amb molt de blanc i negre, molta 
oposició o rebuig, doncs, a una infraestructura o a un 
equipament, a una política concreta, i, per tant, aquí 
sí que és determinant que el procés es faci bé perquè 
després el resultat es pugui gestionar, sigui o no vin-
culant. Per tant, en això sí que si ens hi podríeu donar 
un cop de mà.

I la darrera de les preguntes, que em sembla que sí 
que farem a tots els ponents, perquè és un tema que 
també ens..., bé, que també ens arriba i ens preocupa. 
És la participació, precisament –i des del vostre punt 
de vista, que no deu ser jurídic, probablement, però sí 
des del punt de vista més participatiu–, d’aquells cata-
lans que no viuen a Catalunya; és a dir, que el veïnatge 
no és la condició que els fa partícips de la llei o els fa 
membres de la llei. Perquè entenc, o entenem com a 
mínim des d’Iniciativa i Esquerra Unida, que per a les 
consultes locals el veïnatge sí que ha de ser imprescin-
dible, i de fet més: n’és condició abans fins i tot que 
la ciutadania política, no? Entenc que un ciutadà..., és 
a dir, que el passaport no ha de ser el que condicioni 
poder participar en una consulta quan parlem de con-

sultes locals. Diferent és, o pot ser-ho, quan parlem de 
consultes d’abast nacional, que aquí potser el veïnatge 
no ha de ser tan determinant, o sí. M’agradaria conèi-
xer-ne la vostra opinió.

«Merci».

El president

Gràcies, senyora Camats. Senyora Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Sí, gràcies al senyor Brugué i al senyor Peña per les se-
ves aportacions. Dir-los que, si els serveix de consol, no 
són els únics que, com a experts en processos de parti-
cipació ciutadana, han detectat enormes dèficits en la 
llei; uns més que d’altres: el senyor Brugué ha estat molt 
crític, no?, amb la llei, i el senyor Peña potser no tant. 

Però dir-los que m’ha encantat el terme de «llei clí-
nex». És a dir, és una llei que s’ha fet amb una mala 
tècnica legislativa, amb una tècnica legislativa dolen-
tíssima; de fet, és una llei que va néixer en una po- 
nència conjunta que va durar dos dies i que es va basar  
sobre un text ja fet i en el qual només es va fer una 
aportació d’ampliació: de passar de «Llei de consultes 
no referendàries» a «Llei de participació ciutadana». 
I per això vostès hi detecten tota aquesta mena de dèfi-
cits en els mecanismes de participació ciutadana, per-
què no és una llei de participació ciutadana, és una llei 
clínex, que està feta únicament i exclusivament per ela-
borar una consulta sobre la independència de Catalu-
nya, i això fa que sigui una mala llei, que sigui una llei 
que no respongui a les expectatives... L’altre dia algun 
dels compareixents també parlava que aquestes lleis de 
consultes o aquestes lleis de participació ciutadana ge-
neren una enorme expectativa ciutadana quant al pro-
cés de participació, que resultarà una irresponsabilitat 
si després no s’hi pot donar una resposta adequada,  
i, per tant, el que estem aquí és aixecant una mena 
de..., és com una mena de comodí per donar respos-
ta a la inquietud d’una determinada iniciativa política. 

Per tant, entenem que és una mala llei. Però aprofitant 
que els tenim aquí, i aprofitant que nosaltres sí que  
volem que sigui una llei veritablement de participa-
ció ciutadana i que acosti d’alguna manera els ciuta-
dans a la participació política, que respongui a aquesta 
expectativa que hi ha dels ciutadans de participar en  
política i que no únicament respongui a altres interes-
sos polítics que res tenen a veure amb la participació 
ciutadana, el que sí que volíem dir és que, per exem-
ple, el senyor Brugué ha fet referència que només hi ha 
dos articles que parlen de mecanismes de participa-
ció. Aprofitant que els tenim aquí i que saben del que 
parlen, a mi m’agradaria que ens digués exactament 
quins altres mecanismes de participació ciutadana in-
clouria en la llei, perquè estem en un moment de mi-
llorar-la i de fer-la més adequada a l’objectiu principal, 
que és la millora de la nostra qualitat democràtica, i, 
per tant, sí que m’agradaria que fes una aportació so-
bre quins són els mecanismes que hauríem d’incorpo-
rar a la llei. 
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I, després, el senyor Peña ha fet molt esment d’una co-
sa bastant interessant, i és la necessitat de millorar la 
informació que s’adreça als ciutadans a l’hora de for-
mular una consulta, per tant, que sàpiguen exactament 
quin és l’objectiu final d’aquella consulta, quines són 
les conseqüències que es poden derivar d’aquesta con-
sulta, i, per tant, el procés d’informació ha de ser impor-
tant i profund, no? Com desenvoluparia aquest procés  
d’informació per tal que tots aquells que participin 
d’un mecanisme com aquest, doncs, sàpiguen exacta-
ment quines són les conseqüències d’aquest resultat?

D’altra banda, també el senyor Peña ha insistit molt en 
la necessitat que, bé, del resultat d’una consulta no es 
faci només un copet a l’esquena i que hi hagi un pas 
més del compromís. Però a mi m’agradaria saber, en 
aquests moments en què nosaltres vivim en una demo-
cràcia representativa –és a dir, les institucions tenen 
un paper important en la presa de decisions, que, evi-
dentment, no es poden deslligar del que vol el conjunt 
de la ciutadania–, com vinculem –una mica el que li 
ha preguntat el representant del Partit Popular– aquest 
efecte de la democràcia participativa amb la democrà-
cia representativa i el valor que tenen les institucions,  
perquè no caiguem en la temptació de desvirtuar el 
paper de les institucions i la representativitat políti-
ca. Jo sé que en aquests moments la situació o la con-
sideració política, la percepció política, per part dels  
ciutadans és dolenta, però al que sí que aspirem és a 
regenerar-la, i, per tant, el que hem de fer és un esforç 
per aquesta regeneració política, i aquest pot ser un 
bon instrument si l’adeqüem als objectius que realment 
ha de perseguir, que és l’aprofundiment democràtic i la 
participació ciutadana. Per tant, a mi m’agradaria que 
em deixessin clara aquesta diferència entre la virtua-
litat de la democràcia participativa i la representativa,  
i com podem conciliar-les.

I, per últim, respecte al professor Peña, que és expert 
també en matèries de dret, a mi sí que m’agradaria que 
es pronunciés sobre la constitucionalitat d’aquesta llei, 
perquè hi ha hagut opinions de diversos experts per a 
tots els gustos, no? N’hi han hagut alguns que han dit 
que aquesta llei és inconstitucional, perquè el que fa és 
emmascarar un referèndum sobre la independència de 
Catalunya que el que pretén és vulnerar la reserva cons-
titucional que es fa respecte del referèndum per part del 
govern de l’Estat, i altres que diuen que és perfectament 
constitucional en tant que s’atengui únicament i exclusi-
vament a les competències de participació democràtica 
que té la Generalitat, o de consultes que té la Genera-
litat de Catalunya, que en cap cas pot incorporar una 
consulta sobre la independència de Catalunya.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Mejías. Senyor Rull. 

Josep Rull i Andreu

Sí, moltes gràcies, senyor president. També agrair les 
intervencions del senyor Brugué i del senyor Peña-
López amb relació a aquesta llei.

D’ençà que vam modificar el Reglament d’aquest Par-
lament, el tràmit de compareixences serveix justament 
per això: per veure amb quins elements podem millo-
rar el contingut de les lleis que volem plantejar. I, per 
tant, el text que tenen al davant és un punt de partida, 
és estrictament un punt de partida, i si hi ha hagut una 
llei en la qual hem volgut subratllar la idea de punt de 
partida és exactament en aquesta. En vam fer una po-
nència conjunta, i el que volíem era treure un text arti-
culat que ens servís com a base per poder-hi començar 
a treballar. Tots els grups parlamentaris hi presenta-
rem moltes esmenes –tots–; el nostre, el primer que 
hi presentarà un volum molt important d’esmenes. De 
fet, hi ha una part important, la que es refereix a parti-
cipació, altres mecanismes de participació, continguts 
en el 122 de l’Estatut, que simplement els esbossem 
però els hem de desplegar.

I aquí vindria la primera pregunta, perquè..., ara potser 
ho simplifico excessivament, eh?, respecte a les seves 
respectives intervencions. Però aquí teníem un dilema, 
quan vam fer la ponència conjunta, i que és un dile- 
ma que vostès, diguem-ne, l’han emfasitzat: si desple-
guem les previsions de l’article 122 de l’Estatut amb 
un únic instrument o amb diversos instruments. Pel 
que he entès, el senyor Brugué –pel que he entès, eh?, 
potser ho he entès malament– hi diu: «No, no, escolti, 
utilitzem instruments diferents, no barregem coses», 
més enllà del que pugui dir el títol. El títol el podem 
canviar, el contingut el podem ampliar, però insistei-
xo en aquest concepte: és un punt de partida, fet d’una 
ponència conjunta, la idea és poder-hi treballar. Pel 
que hem entès, vostè ens suggeria que utilitzéssim, di-
guem-ne, eines diferents per desplegar aquest 122 de 
l’Estatut. Hi ha un grup parlamentari, que és el que va 
insistir molt en això, el Grup Socialista, que deia: «No, 
no. Ho hem de fer tot en una mateixa peça.» I aquesta 
era una mica la base del pacte polític a què vam arribar. 

En canvi, hem entès que el senyor Peña-López pot con-
siderar que amb aquest instrument ben articulat, incor-
porant-hi..., o resolent algunes de les llacunes que té i 
incrementant-ne l’abast material, ens pot servir. I, per 
tant, el que m’agradaria és veure si el problema és més 
del text concret que tenim, o hi tenim, diguem-ne, una 
qüestió de base estructural. Per tant, aquesta és la pri-
mera pregunta.

I la segona és una reflexió, més que una pregunta. 
A nosaltres ens agradaria poder utilitzar l’instrument 
més evident per preguntar al poble de Catalunya si vol 
ser un estat independent, que és la via del referèndum. 
El problema que té la via del referèndum és que cal 
que hi hagi una autorització per part de l’Estat, ara i 
sempre d’acord amb la legislació vigent; per tant, a 
partir d’aquí... Aquesta és la via més pura, més clara, 
més evident. Però si l’Estat espanyol, o el Govern es-
panyol o el Parlament espanyol hi diu que no, queden 
dues opcions: una és la resignació; hi ha algú que diu: 
«No, no. Ho hem de plantejar, hem de mirar-ho, segur 
que...» No, però és que la realitat és molt contundent, i 
ni el PP ni el PSOE no ens hi han donat marge. I, per 
tant, és veritat: creiem que aquesta pot ser una eina 
per preguntar al poble de Catalunya. És l’instrument 
més clar per fer-ho? No, ja li ho reconeixem. La pre-
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gunta és: pot ser una eina vàlida? Doncs, treballarem 
tot el possible perquè ho sigui. 

I, per tant, la pregunta que els faríem és si pot ser una 
eina vàlida, i quins són els elements pels quals po-
dem aconseguir major nivell de rigor, major nivell, di-
guem-ne, de carregar-nos molt de legitimitat perquè 
aquesta eina, inicialment no concebuda per fer això, 
en segon nivell ho pugui fer. A veure si ens poden fer 
algunes reflexions a l’entorn d’aquest tema.

Gràcies, senyor president, i senyores i senyors diputats.

El president

Moltes gràcies, senyor Rull. Doncs, senyor Brugué.

Quim Brugué i Torruella

Com que molts dels comentaris han anat en direc- 
cions similars, faré, per tant –o intentaré fer, vaja–, 
una resposta una mica més conjunta, tot i que aquests 
dos punts que ara el senyor Rull posava sobre la taula 
em serveixen, no? 

Per una banda, subratllar –també ho ha fet la senyo-
ra Calvet i altres– que és un punt de partida, i a par-
tir d’aquí, doncs, volem veure quines millores, quins 
altres elements hi podem incorporar. La Dolors Ca-
mats deia: «És aquest un punt de partida que potser té 
algunes deficiències, però pot arribar a ser una bona 
llei? A veure què en penseu al respecte.» Però tam-
bé ara s’hi afegia un element, eh?, que jo crec que no 
ens en podem abstreure, que és aquest element de con-
text, que també sortia, eh? És, bé, que no només estem 
parlant de si podem fer una bona llei, sinó que també 
estem parlant de fins a quin punt pot servir per fer un 
determinat referèndum en un moment determinat, no?

Jo crec que les respostes han de combinar aquests 
dos elements. Clar, de fet, segurament, els deu minuts 
també t’obliguen a potser ser ràpid i contundent, no?, 
però jo deia que em sembla una mala llei, i m’hi rea-
firmo, de participació ciutadana, però que pot ser, i en  
això estic més d’acord amb l’Ismael, una bona llei de 
consultes, potser. Que el dilema –i jo no sóc qui per 
dir què s’ha de fer, eh?– seria: què fem amb aquest 
punt de partida? L’ampliem per tindre una llei de par-
ticipació o el restringim i ens quedem només amb una 
llei de consultes, eh? 

Hi insisteixo, no sé la meva opinió quin mèrit hi pot 
tindre. Jo, tal com estan les coses i en el context en 
què ens trobem, crec molt més viable fer una llei de 
consultes que una llei de participació. Perquè, a més, 
fer una llei de participació, des del meu punt de vis-
ta, voldria dir replantejar –des del meu punt de vista– 
de forma molt intensa la mateixa estructura de la llei, 
treballar amb uns temps..., que jo crec que hi caldria 
fer, per exemple, tota la reflexió, eh?, que feia l’Ismael 
sobre la nova governança, sobre de què parlem quan 
parlem de participació i veure com tot això, doncs, pot 
confluir en una llei que, tal com està ara, jo crec que 
tot això hi encaixa amb moltes dificultats, no?

Per exemple, el debat sobre la democràcia represen-
tativa o la democràcia participativa, o com això s’en-

caixa; això requereix una certa reflexió. O aquesta vi-
sió molt instrumental, eh? Algú me’n feia la pregunta 
directa –ara no recordo exactament qui era–: «Quins 
instruments hi afegiria?» Jo, cap. Jo no crec que una 
llei de participació hagi de ser un llistat d’instruments, 
perquè ara parlem de fòrums i fa deu anys en deien 
d’una altra manera o fèiem servir uns altres instru-
ments, i d’aquí a cinc anys en farem un altre. I, en can-
vi, també recollint la reflexió que apuntava l’Ismael, 
entenc que una llei de participació ciutadana hauria de 
tindre no un enfocament d’eines de participació i que 
després es desplega el seu ús, sinó més de procés, eh?, 
de relació entre els ciutadans i els governants: un pro-
cés que comença amb informació, amb transparència, 
que passa per espais de trobada, de diàleg, de delibe-
ració –en això també les modes ens en van canviant 
les paraules–, i que finalment ha de confluir també en 
un mecanisme de presa de decisions en el qual s’obri 
aquest debat sobre representació i participació.

Per tant, jo veig difícil, eh?, des d’aquest punt de par-
tida fer una llei de participació, perquè, hi insisteixo, 
crec que s’haurien de modificar aspectes estructurals, 
eh?, de la llei, i, a més a més, probablement, això es 
desajustaria amb el context en el qual també es produ-
eix aquest debat, que també dèiem que és polític.

Un altre tema: jo crec que la participació o una llei 
de participació hauria d’entendre –em torno a afegir 
a les paraules de l’Ismael–..., hauria de pretendre in-
corporar una major relació o un major diàleg entre la 
ciutadania a tot allò que fa l’Administració, les polí-
tiques públiques, el dia a dia. I, en canvi, aquí també 
hem vist a la primera part que un dels conceptes im-
portants és el d’«assumptes d’especial rellevància», 
quan jo crec que la Llei de participació s’ha d’adre-
çar, doncs, avui que estem en plena polèmica, a com 
s’incorpora la ciutadania en l’elaboració dels plans de 
gestió de conca, eh? –una directiva marc, la directiva 
europea que preveu obligacions de processos de con-
sulta i participació.

Per tant –no ho sé, jo hi insisteixo, eh?, i, a més, em 
sento poc competent en tècnica jurídica per donar cap 
mena de consell, no?–, no tinc massa clar que l’alter-
nativa sigui ara incorporar-hi nous mecanismes, que 
regularan amb uns quants articles més, sinó que pot-
ser és millor, no ho sé, optar per fer una llei de consul-
tes, eh? Que potser no seria el moment, que hauria de 
fer-se, primer, una altra llei o s’hauria de fer alguna al-
tra cosa abans? No ho sé, eh?, però, en tot cas, ara em  
sembla que seria... I, en aquest sentit, deia que és una 
llei que incorpora elements positius. Jo he fet esment 
de la idea de les iniciatives ciutadanes com una cosa 
positiva, o del dret de veto o altres aspectes, eh? I en 
aquest sentit també crec que hi han debats oberts. 

Jo no tinc tampoc respostes molt clares, no?, sobre el 
tema del veïnatge en les locals, que a mi em sembla 
molt raonable, però, en canvi, no hi acabo de veure 
la sortida clara a les de nivell nacional, perquè, al fi-
nal, la sortida és el cens, però, clar, llavors, ens trobem 
amb el problema que ja no és no referendària, no?

Però, per tant, treballar una mica més aquests aspec-
tes i tindre una bona llei de consultes. (Adreçant-se a 
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Gemma Calvet i Barot.) Que, de fet, deia: «Hi han lleis 
de participació a tot arreu.» No, hi han lleis de consul-
tes, hi han lleis d’algunes coses; lleis de participació 
n’hi han molt poques, perquè és molt difícil fer una 
llei de participació. De fet, jo situava aquell debat en 
què jo crec que calen polítiques de participació, eh?, i 
no tant lleis de participació. Això també és una opinió 
personal. Però no n’hi han gaires, de lleis de partici-
pació, eh?, perquè... I les que trobem són tots bastant 
insuficients, només cal que us mireu les lleis de parti-
cipació del País Valencià, que és, a nivell autonòmic, 
l’única que està feta des de fa alguns anys; a mi em 
sembla també realment insuficient.

Només afegir-hi..., i acabo, perquè em sembla que 
aquest era una mica el gran tema, no?, si, a partir d’a-
quest punt de partida i en un determinat context, què 
fem? Si hi anem incorporant elements i eines que per-
metin anar-la eixamplant o la restringim. No ho sé, ai-
xò també no... La meva opinió crec que ja ha quedat 
clara, però no és més que això: una opinió.

Només volia afegir una cosa, perquè també ha sigut 
una pregunta molt directa, amb l’articulació de de-
mocràcia representativa i participació ciutadana, que 
ha sortit en un parell d’intervencions. Jo crec que una 
manera molt senzilla de veure com s’articula, però ai-
xò tampoc està present a la llei, és tindre clar que en 
democràcia ens podem fer dues preguntes: una és qui 
governa i l’altra, com governa. En democràcia repre-
sentativa governen els representants del poble escollits 
democràticament. I m’afegeixo al que també insinuava 
l’Ismael: una llei de participació ciutadana el que no 
pot fer és –si no és que canviéssim absolutament les 
regles del joc, que no crec que hi siguem...– no només  
extreure en els representants electes la possibilitat de 
prendre decisions, sinó que és la seva decisió pren- 
dre decisions, eh? Perquè de vegades es diu: «No, és 
que prenen les decisions com si...» És que cobren per 
prendre aquestes decisions i és la seva obligació en un 
model de sistema de democràcia representativa, que 
entenc que no es posa en dubte.

Altra cosa, i aquí és on la participació pot inci-
dir-hi d’alguna manera, és modificar els processos 
decisoris: incidir-hi d’alguna manera, que tinguin 
en compte la ciutadania, que es generin aquests 
espais deliberatius, eh? Però, llavors, entrem en 
aquesta lògica de procés, més que... Una cosa que 
jo crec que, des del meu punt de vista, ha perjudi-
cat la mateixa participació ciutadana és perma-
nentment reduir-la a mecanismes que gairebé es 
presenten en un powerpoint, que dius: «I vostè  
vol fer participació ciutadana de muntar un fòrum, 
eh?, en el qual els ciutadans penjaran gomets en 
una pissarra?» Bé, clar, com que hi hem acabat fent 
aquestes reduccions... I a mi m’agradaria que la llei 
no ho reproduís, eh?, que no fos un seguit d’instru-
ments que, a més, quedarien desfasats d’aquí a dos 
dies.

El president

Moltes gràcies. Doncs, senyor Peña-López.

Ismael Peña-López

Bé, jo començaré explicant el que deia que la llei es 
quedava curta a l’hora de donar instruments i que ha-
via d’ajudar els ciutadans a arribar a les institucions. 
En cap moment he volgut dir que als ciutadans els hà-
gim de muntar les paradetes, al contrari: crec que els  
moviments socials si alguna cosa porten és molt 
d’avantatge a les institucions en temes de participació 
i d’eines i de, diguem-ne, com trobar-se. Precisament, 
deia al revés; és a dir, si a algú li falta estructura de par-
ticipació és a les institucions, no als moviments socials.

Llavors, quan jo deia que faltava estendre aquestes es-
tructures de participació era dintre institucions, és a  
dir, de parar l’orella fora. I en posaré dos exemples 
molt concrets –n’hi ha milers, eh? Un, el debat del 
fracking comença a Europa i als Estats Units, sobretot, 
el 2007. Aquí, a casa nostra, l’hem començat a penes fa  
uns mesos i encara no és majoritari, és a dir, no és 
un debat, no és el debat; n’hi ha alguns moviments, 
alguns grups, però no és el debat, i ja han passat set 
anys o sis anys des que els Estats Units se’n comença a  
preocupar i sobretot el nord d’Europa es comença  
a preocupar pel tema del fracking.

La primera manifestació –manifestació; no associa- 
ció, no queixa: manifestació– en els carrers pel tema 
de la «vivenda» és el 2006. Aquí, en aquest Parlament,  
encara no hi ha hagut cap moviment al respecte, i en 
el Parlament espanyol n’hi ha hagut... (Veus de fons.) 
Home, no, jo crec que no n’hi ha hagut, allò, de fe-
faent, no? I jo crec que el Parlament espanyol és una 
mostra del fracàs de la participació ciutadana, el que 
ha passat.

I en poso aquests dos com podria posar-ne d’altres, 
eh? Vull dir, no em vull ara identificar ni amb grups ni 
amb iniciatives, sinó dir-hi: «Ostres!» En qualsevol cas, 
aquestes mocions no van arribar el 2006, no van arri-
bar el 2007, no van arribar el 2008, el 2009, el 2010..., 
2013, o sigui, han passat set anys. Llavors, quan jo dic 
que no hi ha estructures de participació no és a la ciuta-
dania o a la societat civil, és en les institucions. I quan 
jo dic que la Llei de participació fa curt a donar recol-
zament, és a donar orelles; és a dir, ara mateix tenim 
un joc de frontó: els ciutadans per una banda amb un 
frontó i, a l’altra banda de la paret, les institucions. Jo 
crec que fa falta convertir això en un partit de tennis, 
i és al que em referia, no a muntar eines en els ciuta-
dans, que ja les tenen, sinó a establir aquests ponts.

I això ens du al que és la sobirania, o què han de fer 
les institucions o com conjuminar democràcia deli- 
berativa i representativa. Jo crec que el millor exemple  
és el del metge: ningú vol que desaparegui el metge, 
però preferiríem que ens digués com prevenir una tu-
berculosi que no pas haver-la de curar. Jo quan vaig 
al metge amb la meva filla prefereixo que em digui: 
«Mira, fes això, això i això, i no l’hauràs de portar 
més», que no pas que se me la quedin quinze dies a 
l’UVI. Llavors, crec que les institucions democràti-
ques haurien d’anar per aquí –que ho deia ara el Quim 
Brugué–, en com participar, en com governar, no? Jo 
crec que són maneres molt diferents: una és prevenir, 
l’altra és curar. Crec que ara mateix les institucions 
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sobretot curen, i jo crec que tard: hi arriben tard per-
què no paren orelles, perquè només cada quatre anys 
hi ha aquell globus sonda que s’envia a les urnes –i  
alguns responen i alguns, no–, i, en canvi, la participa-
ció ha d’anar per aquí, que és on jo anava tota l’estona: 
no fem de la participació una cosa puntual, no en fem 
una cosa conjuntural, no en fem una cosa discreta, si-
nó que fem-la contínua, totalment circular, on apren-
guem una cosa de l’altre i sigui un debat que vagi d’una 
cosa a l’altra, i això fa que les institucions canviïn  
sense haver-nos-les de saltar, ni molt menys deslegiti-
mar-les ni treure’ls els peus del fang, sinó que fa que 
canviïn i tinguin un altre paper molt més d’acompa-
nyament, molt més d’escoltar, molt més de vehicular, 
de pujar cap amunt les demandes que surten a la base 
i no al revés, no?, aparèixer amb una pregunta que pot, 
doncs, caure millor o pitjor a baix.

Com ampliar això? Jo crec que la transparència és fo-
namental, és a dir, jo sí que crec que pot haver-hi un 
gran no sé si instrument, però sí un gran marc; potser 
no és un gran marc que pot sortir el primer dia –i en 
això estic d’acord amb el Quim–, potser el primer dia 
es pot sortir amb una cosa de consultes, però sí pensar 
que no són diferents lleis que van aïllades, sinó que és 
una gran cosa, que és com canviar la democràcia, com 
regenerar les institucions, i això forma part de trans-
parència i forma part de participació, forma part de fer 
les coses molt més deliberatives.

Abans preguntaven: «I com ho fem?» Doncs, ara ma-
teix és impossible saber, de les mil propostes que es 
debaten al Parlament o que el Govern porta, quina era 
la identificació del problema i quines seran les solu- 
cions; és a dir, quins eren els problemes, perquè el  
problema pot ser..., pel Quim n’és un i per mi n’és un 
altre, perquè ell viu al pis de dalt i jo visc al pis de 
baix, i és el mateix problema, eh?: hi ha una gotera, 
però ell no té cap problema i jo sí que el tinc. Llavors, 
com s’identifiquen els problemes? No tenim ara ma-
teix cap lloc a cap web, ni del Parlament, ni de cap 
institució ni del Govern que digui: «El problema l’hem 
identificat així i aquests són els actors, i a cada actor 
l’afecta diferent.» Per exemple, propietat intel·lectual: 
és un tema que el parlem des de fa quinze anys i no hi 
ha cap lloc que n’identifiqui els diferents actors i com 
cadascun està afectat per la digitalització dels contin-
guts i la propietat intel·lectual –per posar-hi un exem-
ple més neutral, si ho voleu. No hi ha cap lloc on hi 
hagi les solucions. Sí, si el ciutadà fa l’exercici de tran-
sitar per tots els webs de tots els grups parlamentaris, 
i/o pels webs dels partits i/o pels webs de les faccions 
dels partits, potser se’n fa una idea de conjunt, però no 
hi ha cap lloc on... Jo crec que això el Govern podria 
fer-ho i el Parlament, per descomptat, dir: «Aques-
tes són les solucions» –trenta, quaranta, tres– «que hi 
hem identificat.» Sense això és impossible canviar les 
institucions i és impossible que la gent participi, més 
enllà de votar i dir que la Diagonal li agrada més per 
la dreta o per l’esquerra.

I, per últim, ho sento, però no vaig estudiar dret, sí que 
estic en una facultat de dret i ciència política, però, fet 
aquest avís –per tant, amb tota la cara de dir: «Doncs, 
no he estudiat dret i, per tant, puc fer una resposta a ai-

xò»–, crec que és molt més inconstitucional barallar-se 
per solucionar una cosa que no parlar-la. Llavors,  
crec que la pregunta, sincerament –i això és una opi-
nió totalment personal i no de tècnic, sinó de l’Ismael, 
que ve aquí–..., estem en un punt on donem tantes vol-
tes a si és constitucional, aquesta o altres lleis, o que 
si tomba que si gira... Jo crec que en aquest moment,  
ara mateix, el que tenim sobre la taula és: ho podem 
arreglar, com deia el Patxi, no? «Oye, Patxi, que es-
tamos hablando de esto, si lo podemos arreglar a tor-
tas.» Doncs, jo crec que ara mateix tenim això sobre 
la taula. Ho podem arreglar «estufinant-nos», com el 
36, o podem arreglar d’una altra manera. Crec que 
aquesta altra manera pot tenir moltes sortides, no dic 
que hagi de ser aquesta llei ni una altra. Llavors, crec 
sincerament que hauríem d’ampliar una mica la visió i 
veure, ostres, quina és la sortida a fer-ho a pinyes, que 
sembla que és on anem abocats cada cop més.

El president

Molt bé, doncs, moltes gràcies. Agrair-vos que ens hà-
giu acompanyat avui.

Aixecarem la sessió durant cinc minuts per fer el can-
vi i començarem puntualment a dos quarts.

La sessió se suspèn a un quart d’una del migdia i vuit 
minuts i es reprèn a dos quarts d’una i tres minuts.

El president 

Bé, doncs, comencem el tercer torn. 

Compareixença 
de Jaume López i Hernández, doctor en 
ciència política i de l’Administració, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació 
ciutadana (tram. 353-00136/10)

En aquest cas, ens acompanyen el senyor Jaume 
López, doctor en ciència política i de l’Administració 
de la Universitat Pompeu Fabra; el senyor Ferran Re-
quejo, catedràtic de ciència política també de la Pom-
peu Fabra, i el senyor Josep Maria Reniu, professor de 
ciència política i de l’Administració de la Universitat 
de Barcelona. Els donem la benvinguda i els agraïm 
que siguin avui aquí. 

I, sense més, comencem el primer torn de deu minuts, 
en aquest cas amb el senyor Jaume López.

Jaume López i Hernández (doctor  
en ciència política i de l’Administració 
de la Universitat Pompeu Fabra)

Bon dia i moltes gràcies. Em disculpo perquè llegiré 
la meva intervenció, que és una manera d’anar una mi-
ca a barraca, atès que tenim poc temps. Crec que se’ls 
ha repartit, o en tot cas la tenen en format electrònic, 
per tal de poder complementar coses que potser, pel 
poc temps que tinc, deixaré de banda en aquesta in-
tervenció.
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En primer lloc, voldria expressar el meu agraïment 
com a ciutadà, per la voluntat demostrada i plasmada 
en aquesta proposició de llei pels diputats i diputades 
del Parlament. Com a ciutadà espero que formi part 
d’un paquet legislatiu que inclogui llei electoral, una 
llei de transparència i possiblement una llei de partici-
pació i democràcia pròpiament dites.

Amb aquest darrer punt ja els mostro la meva opinió, 
que desenvoluparé més tard, sobre la inconveniència 
d’anomenar aquesta llei «de participació». Aquí fa-
ré un esment de la intervenció del professor Brugué i 
utilitzaré la seva metàfora, que em sembla molt bona. 
Ell ha dit que li semblava que era una llei de futbol i 
de l’esport, i, per tant, les seves crítiques anaven en 
la direcció que, com que era «i de l’esport», potser hi 
faltava molt de contingut. A mi em sembla una molt 
bona metàfora, però jo crec que aquesta llei ha de ser 
una molt bona llei del futbol. No cal que sigui de l’es-
port, i en aquest sentit crec que les bases hi són, per 
poder desenvolupar-ho. Fins i tot diré més: en aquest 
sentit crec que és una peça clau, dins d’aquest bloc, di-
ríem de democràcia i participació, atès que em sembla 
que qualsevol nivell d’estructura d’un estat ha de tenir 
desenvolupada i legislativament ben marcada la pos-
sibilitat d’organitzar i celebrar consultes; és a dir, em 
costa d’entendre que cap representant, diguem-ne, del 
poble de Catalunya pugui posar en dubte que s’hagi 
de regular la possibilitat de preguntar al poble de Ca-
talunya sobre les qüestions que escaiguin. I, per tant, 
sobre això cal desenvolupar una peça que sigui de mà-
xima qualitat. I aquí, en aquest sentit, crec que la base 
sobre la qual partim és prou bona, però m’agradaria 
entrar-hi en detall, perquè crec que encara pot ser..., 
doncs, com deien, estem en procés de millorar-la.

Amb aquest paquet legislatiu, deia, del qual una pe-
ça clau ha de ser aquesta Llei de consultes populars 
no referendàries, hem d’aconseguir, entre altres coses, 
incidir sobre el problema que hem convingut a ano-
menar com a «desafecció», i que podríem definir com 
el desencís ciutadà cap al funcionament dels mecanis-
mes de codecisió i representació democràtics. Sovint 
s’ha intentat resoldre’l posant el focus exclusivament 
sobre la necessitat de reduir els costos de la participa-
ció, fent-la més fàcil: democràcia electrònica, jornades  
electorals més llargues, etcètera. Però, probablement, 
com en moltes altres coses, el quid de la qüestió es 
troba a augmentar els beneficis que facin desitjable la 
participació; és a dir, que aquesta tingui un impacte 
directe i molt observable per la ciutadania.

Vull també expressar el meu agraïment personal per 
haver estat convocat en aquesta compareixença, en 
qualitat d’expert en la matèria, i passo tot seguit a pre-
sentar els principals dubtes, inquietuds i comentaris 
que em suscita l’actual text de la llei, seguint l’ordre de 
l’articulat. Posteriorment faré uns comentaris finals.

Començo per l’article cinquè, que és el que em resul-
ta més..., sobre el qual tinc més coses a comentar; per 
tant, és una miqueta més llarg que la resta. Segons 
l’article cinquè, el que fa referència a les persones le-
gitimades, l’article cinquè diu, com coneixen prou bé 
vostès, que «podran participar en les consultes popu-
lars no referendàries persones amb la condició política 

de catalans majors de setze anys o 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 que estiguin de-
gudament inscrites com a domiciliades en el padró 
d’algun municipi de Catalunya». No s’hi fa cap dis-
tinció, per tant, entre consultes populars no referen-
dàries mitjançant votació i sense votació, ni tampoc 
cap distinció entre les d’àmbit local i d’àmbit nacional 
o autonòmic. Això permet que pugui formar part del 
cos electoral sense distincions qualsevol ciutadà dels 
àmbits geogràfics descrits acabat d’empadronar en un 
municipi català. 

Aquesta possibilitat planteja seriosos dubtes demo-
cràtics, contravé l’experiència comparada i obre la 
possibilitat de frau democràtic. La participació polí-
tica, especialment electoral, està vinculada a la ciu-
tadania. Aquesta llei situa en un nivell d’inferioritat 
la ciutadania catalana, ciutadans amb condició polí-
tica de catalans, d’acord amb l’article setè de l’Esta-
tut, respecte de la ciutadania espanyola, i desvalora 
les consultes populars no referendàries mitjançant vo-
tació en no distingir entre el nivell municipal i el na-
cional o autonòmic. 

Si cal un llarg procés d’integració, més llarg de dos 
anys, per tal d’assolir la ciutadania espanyola i disposar  
de tots els drets que faculten per a una plena partici-
pació política, i, per exemple, participar en un refe-
rèndum d’àmbit estatal, per què no hi ha cap termini  
de veïnatge administratiu a Catalunya especificat a 
la llei, per tal d’assolir la possibilitat de participar en 
una consulta d’àmbit català? Al meu entendre, cal in-
cloure un termini mínim de residència a Catalunya a 
tal efecte. Certament, si a les eleccions locals hi po-
den participar ciutadans europeus sense aquests ter-
minis, es podria mantenir la mateixa lògica per a les 
consultes no referendàries mitjançant votació a nivell 
 municipal. Però no té lògica que sigui així per a les 
consultes d’àmbit català, on aquesta participació elec-
toral no és possible.

De fet, si examinem l’experiència comparada, ens ado-
nem que aquesta n’és la lògica habitual: en les consul-
tes d’àmbit nacional només poden votar els ciutadans 
nacionals, i, per tant, que ja han demostrat una residèn-
cia continuada mínima. Aquesta residència mínima  
a Catalunya, encara que no es pugui fonamentar so-
bre la definició del «veïnatge administratiu català», 
que no la imposa, és la garantia per evitar possibles 
fraus de llei, com un empadronament d’última hora 
amb l’exclusiva voluntat d’incidir en una consulta; hi 
ha exemples històrics en aquest sentit, per exemple al 
Quebec. 

Igualment, tot i que resulti més complex, perquè que-
da fora de la definició de «ciutadania catalana» que  
dóna l’article 7 de l’Estatut, caldria introduir una defi-
nició de «persona legitimada» que inclogués els ciuta-
dans nascuts a Catalunya que temporalment, amb un 
termini a determinar, estiguin empadronats a munici-
pis de la resta de l’Estat i expressin la seva voluntat de 
formar part del cos electoral d’una consulta popular 
catalana: resultaria estrany que fos possible la partici-
pació des de l’estranger i no des de la resta de l’Estat. 
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També voldria assenyalar els meus dubtes –no en sóc 
expert– sobre la completa idoneïtat del padró en ter-
mes de coordinació de totes les dades i la garantia 
d’impossibilitar dobles participacions en municipis 
diferents. Potser es podria complementar amb alguna  
altra eina, que no sigui, òbviament, el cens electoral, 
desenvolupada per algun organisme públic com l’Ides-
cat, i a tal efecte caldria incloure’n la referència a la 
llei. En tot cas, la necessitat d’un registre propi es posa 
de manifest en el cas dels ciutadans catalans residents 
fora de Catalunya. Recordo aquí com a experiència pi-
lot, no institucionalitzada però de gran abast, l’ús d’un 
sistema informàtic centralitzat que es va fer servir per 
a la celebració de les consultes populars no oficials so-
bre la independència, amb un gran èxit tècnic que im-
pedia la duplicitat del vot. 

Ja els he dit que aquest era en el que realment m’allar-
gava. Passo a comentar els altres articles que m’han 
semblat molt més curts. 

Article 8, «Objecte de la consulta». L’article 8 diu: 
«Excepcionalment, es pot consultar a la ciutadania so-
bre diferents propostes alternatives, amb relació a les 
quals se’n pot votar una.» La meva pregunta és: per 
què «excepcionalment»? Aquesta apreciació gene-
ra una inseguretat jurídica. Qui jutja l’excepció? Sota 
quins criteris? O es marca en quins casos, o qui ho po-
drà decidir, o no s’hi diu «excepcionalment». 

L’article 9.e del «Decret de la convocatòria». Caldria 
afegir, al meu parer, un punt f al «Decret de la con-
vocatòria» que faci referència a la regulació específi-
ca de la campanya electoral, defensors de les diverses 
postures, més enllà de la campanya informativa ins-
titucional de promoció de la consulta, al qual entenc 
que fa referència al punt c. És a dir, s’ha de contestar: 
qui està legitimat a fer-la? Em refereixo a la campa-
nya electoral. Amb quin pressupost? Totes aquestes,  
qüestions molt importants a regular, amb claredat i 
transparència, si no en aquesta llei, sí en els decrets 
posteriors de desenvolupament de les consultes per tal 
de garantir-ne el principi democràtic. En tot cas, l’ar-
ticle 9 hauria d’esmentar que el decret de convocatòria 
incorporarà aquesta informació, que, com he dit, és 
clau i ha sigut especialment rellevant en altres consul-
tes: tenir clar, doncs, com es fa la campanya electoral. 

Article 10, «Sistema de garanties». Al meu entendre, 
hauria d’incloure alguna referència al sistema de ga-
ranties aplicable, també –no ho fa la llei en aquests mo-
ments– al vot per correu o electrònic, tant dels ciutadans  
catalans residents a Catalunya com dels ciutadans ca-
talans no residents a Catalunya. Els recordo la meva 
primera apreciació. 

Article 10.4 del «Sistema de garanties». Caldria in-
cloure el plural on diu «persones inscrites en el padró 
municipal de l’àmbit territorial de la consulta»; la llei 
final hauria de dir «en els padrons municipals» –en 
plural– «de l’àmbit territorial de la consulta», ja que 
es fa referència tant a les consultes d’àmbit munici-
pal com a les d’àmbit nacional. Aquest és un punt re-
alment menor, si volen, però al meu entendre voldria  
subratllar-lo aquí, perquè mostra alguna de les ambi-
güitats que en aquest moment present la llei presen-

ta, en no distingir entre aquests dos nivells: el local i 
l’àmbit nacional autonòmic. 

«Comissió de control», article 12. Potser s’hi podria 
fer esment de la possibilitat que aquesta comissió acabi  
formant part d’una sindicatura electoral catalana, ja 
introduir-ho dintre d’aquest paquet –podríem dir-ne 
«paquet democràtic», «paquet participatiu» de lleis 
que estan en marxa– que hauria de regular la nova llei 
electoral per tal de no multiplicar-hi els organismes 
competencials. No cal que, diguem-ne... Sí, potser, en 
aquests moments, però després caldria unificar-ho, no?

Article 13, «Composició de la comissió de control». 
S’hi diu que «el Ple del Parlament designa les altres 
persones membres de la comissió de control, dintre 
dels tres mesos següents a l’inici de la legislatura». La 
meva pregunta: cal començar una legislatura perquè la 
llei es posi en marxa? Si no és així, podent-se aplicar 
aquesta llei abans que això passi, caldria afegir-hi una 
disposició transitòria que especifiqui que no serà així 
en la legislatura d’aprovació d’aquesta llei, i explicar, en  
aquest cas, com es farà.

«Votació», article 14. Caldria especificar-hi el meca-
nisme de vot per als ciutadans catalans no residents a 
Catalunya; jo crec que això és molt important. Al 14.4 
l’article diu: «En el moment de la votació en les meses 
ha d’haver-hi una llista de les persones inscrites al pa-
dró que puguin exercir el dret de vot.» Aniré molt rà-
pid –i em saltaré alguns articles perquè vostès els tenen 
davant en aquest text. Jo crec que aquí caldria afegir 
aquesta legitimació que proposo diferent de la simple-
ment..., que en aquests moments conté l’article cinquè. 

Em salto el dissetè. 

L’article dinovè, «Iniciativa». Jo crec que és molt im-
portant explicitar –ja s’hi ha fet referència abans–..., 
jo crec que s’ha de subratllar..., perquè crec que és un 
valor important d’aquesta llei, tal com es desenvolupa, 
i, ho repeteixo, s’ha d’explicitar que si no hi ha cau-
ses d’inadmissió automàtica, és que automàticament 
és admesa, i això remarcar-ho. I aquest és el progrés 
que s’està fent en aquesta direcció, que crec que està 
en l’esperit de la llei, però no queda prou marcat en 
aquest sentit. 

«Signatures de suport», 22, me’l salto –vostès ho tenen 
al davant. «Signatures de suport», això sí, sobre Ca-
talunya: crec que tal com està ara desplegat o redac- 
tada la llei, se’m fa estrany veure que a Catalunya  
calen cinquanta mil signatures, i si ho apliquem al cas 
de Barcelona, en caldrien 86.547; és a dir, quin sentit 
té que hi hagi més signatures per a una consulta a ni-
vell municipal de Barcelona que en l’àmbit de Catalu-
nya? Per tant, això es pot retocar.

Diu, a «Terminis inhàbils per a la promoció de no-
ves consultes» –aquesta és important–: «No es poden 
promoure altres consultes sobre el mateix objecte fins 
transcorreguts dos anys.» Caldria explicitar-hi quin és 
l’òrgan que dictamina que es tracta del mateix objecte; 
si no és així, de nou entrem en problemes d’insegure-
tat jurídica. Cal preveure-ho. 

Hi ha algun articlet més. Jo crec que també podríem 
comentar-ho després al debat.
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Acabo amb uns comentaris finals. No crec que a 
aquesta llei escaigui l’apel·latiu final d’«i participació 
ciutadana». Crec que és una llei que se centra en les 
consultes no referendàries amb votació, i que aquest 
apel·latiu, que obre la possibilitat a altres mecanismes 
no especificats en la llei, genera en diversos moments 
certes ambigüitats o manques de major claredat. De 
fet, l’article 2, com s’ha dit abans –«Definicions»–, 
fa esment d’aquestes consultes no referendàries sense  
votacions, i sobretot el desplegament està orientat a re-
gular les consultes amb votacions, que em sembla ab-
solutament positiu, necessari en aquests moments i on 
aquesta proposició de llei mostra tota la seva poten- 
cialitat i força; fer extensius els requisits per a aques-
ta a la resta de mecanismes de participació tal vegada 
sigui excessiu. 

Voldria remarcar que, per tal que aquesta llei incor-
pori plenament la lògica participativa als processos de 
consulta amb votació, ha de quedar més clar que, si es 
compleixen uns requisits explícits, cap òrgan compe-
tent pot aturar una iniciativa ciutadana, a diferència 
del que passa en la Llei de consultes populars per via 
de referèndum aprovada el 2010.

Seria bo, en aquest sentit –també seria bo–, especificar 
quina relació hi ha entre aquesta llei, la del 2010, i la 
que es presenta ara –potser en l’exposició de motius–, 
per tal de plasmar la perspectiva del Parlament de  
Catalunya sobre aquesta qüestió i que políticament ja 
ha sortit esmentada. Crec que cal; si no, és tenir una 
llei, en tenim una altra... No, cal... Hi ha una coherèn-
cia, en aquesta evolució de les lleis; cal explicitar-la: 
per què fem això?

Finalment, per fer una llei realment ambiciosa en ma-
tèria de participació ciutadana, i sense referir-me a la 
munió de mecanismes que no impliquen votacions i 
que s’haurien d’impulsar, és a dir, només centrant-me 
en les consultes no referendàries mitjançant votació, 
que crec que és l’objecte d’aquesta llei, caldria tenir 
en compte –per exemple, no?– si es vol encara ampliar  
més, només en aquest subjecte, les possibilitats que 
dóna en l’àmbit de la participació ciutadana. En po-
so dos exemples: es podria incloure la possibilitat 
que es puguin produir consultes no referendàries mit-
jançant votació de destitució –el que els anglesos en  
diuen «recall»– com les que existeixen a altres països  
de llarga tradició democràtica; això és ampliar la via de  
participació ciutadana sense sortir de l’objecte propi 
d’aquesta llei. O, per exemple, fomentar i fixar la col-
laboració entre Govern i persones impulsores d’una 
iniciativa de consulta. En aquest sentit, en alguns paï-
sos el govern s’implica en la recollida de signatures, un 
cop s’han aconseguit uns mínims per la comissió pro-
motora, habilitant, per exemple, llocs de recollida de 
signatures a tots els municipis; posen, per tant, a dis-
posició de la ciutadana uns recursos públics que ja li 
pertanyen, és a dir, no contraposen la lògica represen-
tativa i participativa, sinó que les harmonitzen. I, en 
aquest sentit, encara podria créixer més la llei sen-
se sortir de l’àmbit de les consultes no referendàries  
mitjançant votació.

Moltes gràcies per la seva atenció.

El president

Moltes gràcies. 

Compareixença 
de Ferran Requejo i Coll, catedràtic de 
ciència política de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei 
de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana (tram. 353-00137/10)

Doncs, senyor Requejo, endavant. 

Ferran Requejo i Coll (catedràtic de ciència 
política de la Universitat Pompeu Fabra)

Gràcies, president. I bon dia a tothom. M’afegeixo, en 
fi, a l’agraïment com a ciutadà i professor universita-
ri, diguéssim, a comentar aquesta llei, que jo crec que 
és una llei important políticament i que és una llei es-
perada, és a dir, és una llei que ha generat unes certes 
expectatives en el debat públic, perquè té a veure, tam-
bé, amb les expectatives de la qualitat democràtica, és 
una bona oportunitat per augmentar l’índex de quali-
tat democràtica.

A veure, no tenim molt temps. Em cenyiré al contingut  
de la proposició i, si de cas, les qüestions més genèri-
ques les podem debatre després, i em centraré només 
en les qüestions que considero millorables de la pro-
posició, que ja els avanço que en són unes quantes.

Faré un llenguatge potser directe, potser massa direc-
te i tot, però no tenim molt temps, perquè vull que el 
contingut quedi clar. Faig una intervenció amb dos ti-
pus de blocs: un primer que són qüestions generals, 
més breu, i un segon bloc d’articles concrets.

A veure, qüestions generals. Hi ha un primer punt que 
afecta la coherència jurídica de la proposició. Jo crec 
que manca coherència jurídica en aquesta proposició, 
perquè recull diversos procediments i, al final, crec 
que queda una tècnica jurídica una mica confusa. Hi 
ha diferents lògiques: hi ha la lògica de les consultes 
amb votació en l’àmbit de Catalunya, en l’àmbit local, 
les ILP, i hi ha un seguit de procediments de participa-
ció sense votació. Els articles 1 i 2 mencionen formes 
de participació que després no es desenvolupen, i ai-
xò indica una manca de coherència jurídica en la llei. 
Una pregunta que em formulo és si potser s’haurien de 
separar les coses i s’hauria de fer una llei de consul-
tes amb votació i després una altra llei de participació 
ciutadana.

Jo crec que la participació ciutadana és massa impor-
tant per tractar-la de la manera que es tracta aquí, que 
no es tracta molt bé, no es desenvolupa bé, no es..., 
sembla que no es..., en fi, no es preveuen els possibles 
problemes que poden portar determinades regulacions.  
Però, en tot cas, si es regula tot, si es vol fer una llei de 
tot, s’ha de regular tot, en la llei, i aquí no està regulat 
tot; la part de participació ciutadana crec que és flui-
xa, diguéssim.

Tampoc crec que se separin prou bé els àmbits –com 
abans s’hi feia referència–: els àmbits a nivell del que 
són les consultes amb votació a Catalunya, l’àmbit de 
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les consultes amb votació a l’àmbit local. Això a tots 
els països de política de comparada està separat, o si-
gui, no hi han els mateixos procediments, no hi han els 
mateixos mecanismes de control, no hi ha ni tan sols a 
vegades els mateixos cens, eh? I aquí està tot barrejat,  
i això fa perdre qualitat tècnica a la llei.

Segon punt d’aquestes coses generals: les definicions. 
A veure, a l’apartat a i b de l’article 2 hi ha dues defi-
nicions de «consulta popular no referendària», o sigui, 
amb votació i sense votació. I jo crec que això és una 
nomenclatura que confon, eh?, que és confusa: barreja 
consultes amb vot, sense vot, qüestions i decisions de 
caràcter general amb altres sobre possibles polítiques 
públiques, que són coses molt més específiques. Això 
jo crec que és millorable, vaja.

Després hi ha la qüestió de la comissió de seguiment i 
la comissió de control, que això també em crea moltes 
confusions, al final. És a dir, està bé que per a les co-
missions de seguiment, per exemple, en els processos 
de participació hi siguin, però no sé si per a les con-
sultes amb votació això hi ha de ser; això no hi és mai 
enlloc, com si diguéssim, eh? Per tant, aquí es barreja 
tot una altra vegada, eh? Les comissions de control de 
veritat –després em centraré en aquest punt–..., això 
qui ho fa són les juntes electorals o les sindicatures 
electorals, cosa que potser s’hauria de regular. Jo di-
ria que fins i tot es podria aprofitar aquesta llei per 
regular-ho, eh?, perquè és una qüestió clau no només 
per a aquesta llei, sinó en general, per a les qüestions, 
diguéssim, electorals en general.

Vaig als aspectes concrets. Ja s’ha dit: article 5. A veu-
re, jo crec que l’article 5 és un desastre –i ho dic amb 
aquesta contundència– tal com està; és un desastre ju-
rídic i un desastre polític. És a dir, les persones legi-
timades per votar... Ja sé que hi ha una vocació que  
la Llei de consultes s’ha de, diguéssim, desmarcar de la  
Llei de referèndums, perquè no diguin que les consultes 
és un referèndum camuflat, no-sé-què. En la sentència  
del Tribunal Constitucional del 2008, el segon fona-
ment jurídic ho diu, eh? Però en una llei de consultes 
hi han altres criteris, a més a més de ser diferent que la 
de referèndums, que són criteris políticament, jo crec, 
més decisius.

Cens als setze anys –estic a l’article 5, eh? Bé, això és 
una opció política perfectament legítima; hi han argu-
ments a favor, hi han arguments en contra. A la polí-
tica comparada no és molt freqüent, que en diguem; 
a tot Europa, diguéssim, ho té Àustria. Però, bé, això 
és una opció que crec que sí que serveix per separar 
referèndums de consultes. Ara bé, la condició políti-
ca de catalans quan això es barreja amb els ciutadans 
i ciutadanes dels estats de la UE, Islàndia, Liechten-
stein, Noruega i Suïssa que estan inscrites al padró, ai-
xò fa equivaldre totes les consultes, com es deia abans, 
a l’electorat de les consultes locals, i aquesta és una llei 
amb una vocació que no és per a les consultes locals, és 
per a qualsevol tipus de consulta amb votació. Aquest  
cens no pot ser el de les consultes amb votació a ni-
vell de tot Catalunya: si es fa una consulta a nivell de 
tot Catalunya, han de ser els ciutadans de Catalunya; 
per tant, el cens hauria de ser aquell coincident amb el 
cens de les eleccions al Parlament de Catalunya. Una 

altra cosa són les eleccions a nivell local, etcètera, eh? 
Però aquí hi ha una separació clara que jo crec que 
s’hauria de fer, que aquí està tot barrejat. 

O sigui, l’ampliació del cens no pot seguir necessària- 
ment la lògica de les eleccions locals, eh? Enlloc del 
món el futur d’un país el decideixen els estrangers. Per 
tant, jo crec que a les consultes a nivell global això 
s’hauria de... Una possible solució seria repetir el que 
diu l’article 4, de la Llei 4/2010, que distingeix censos 
precisament pel tipus de consulta; o sigui, això ja esta-
va el fet el 2010, i ara jo crec que això s’ha empitjorat 
en aquesta.

A més, s’hauria de tractar bé el tema dels residents ab-
sents. Mirin, jo em vaig passar quatre anys a la Junta 
Electoral Central, i una de les conclusions a què vaig 
arribar és que el sistema polític espanyol té dues fonts 
electorals de corrupció: una és el CERA, eh?, resi-
dents absents, votants de països llatinoamericans fo-
namentalment, i la segona font de corrupció són els 
canvis en els censos de les eleccions locals: empadro-
naments massius de determinats partits per controlar 
municipis, sobretot municipis petits, és clar. Això es 
fa i això s’ha fet, eh? I aquestes dues coses, diguéssim, 
en fi, s’haurien d’evitar. Però aquí els ciutadans que 
estan a l’estranger no es regulen o no es regulen bé, jo 
no ho he sabut trobar en aquesta proposició.

A l’article 6 diu una cosa que jo la tinc amb interro-
gant; diu: «Les consultes a l’empara d’aquesta llei no 
tenen caràcter vinculant.» Carai, això és tota una de-
claració..., en fi, això és polèmic, això és polèmic en 
totes les teories de la democràcia, perquè si..., només 
els juristes positivistes ho defensen, això; els juristes 
no positivistes, els que tenen una visió més dinàmica i 
més contextualitzada del que és el dret això ho qüesti-
onen. El principi democràtic fa que siguin vinculants 
totes les consultes, i si no, no les facin, eh? Això de 
presentar la legalitat amb una legitimitat superior a la 
legitimitat popular, això des del punt de vista demo-
cràtic diguéssim que és una mica estrany.

Article 8: possibilitat de consultar diferents propostes 
alternatives. Bé, compte, amb això. A veure, en cièn-
cia política n’hi han bastantes anàlisis. Això pot ser un 
niu de confusions, si això es fa obert, si hi han diverses 
alternatives però aquestes alternatives són, diguem-ne, 
soltes, que tothom en pot votar alguna i ja està, no je-
rarquitzen si l’elector no hi fa un rànquing, no diu: 
«Primer votaria això; però, si no surt això, voldria allò 
altre, etcètera.» Si no es fa això, moltes vegades no es 
pot saber ni qui ha guanyat. És a dir, s’ha de fer un pro-
cediment –que n’hi han tècniques, com per exemple el 
vot alternatiu o preferencial, eh?– que generi una opció 
guanyadora sempre, perquè si no, no se sap..., o sigui, 
hi ha el perill que no se sàpiga quina és la decisió i, per 
tant, gestionar el resultat de la consulta a vegades és 
impossible, eh? Quan, per exemple, hi ha hagut un 34 
per cent, un 29 per cent, un 23 per cent: potser el 29 i 
el 23 s’assemblen i són més que el 43 per cent, etcètera, 
eh? És a dir, això s’ha de fer, crec, amb un sistema..., es  
pot fer multipregunta, però sempre amb un sistema 
pensat d’agregació dels resultats; si no, en fi, crea això 
més confusió i és desprestigi davant de l’electorat. Jo 
crec que tècnicament això estaria mal fet. 
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Salto qüestions menors. Article 10, «Sistema de garan-
ties». Jo tinc apuntat aquí: «Per a quin tipus de consul-
ta, el sistema de garanties d’aquesta proposició de llei?» 
Perquè com que hi han votacions diferents, hi han pro-
cediments de consulta diferents, a nivell de Catalunya, 
l’àmbit local.

Ciutadans versus empadronats, això és el que no es-
tà ben resolt en aquesta proposició, eh? No m’allargo 
aquí perquè ja n’he fet, en fi, esment abans.

Article 13, «Composició de la comissió de control». 
Aquí d’una manera clara es diu: «Sis juristes.» Home, 
sincerament, primer, no veig per què han de ser tots 
juristes, entre altres coses, perquè els principals espe-
cialistes sobre eleccions no acostumen a ser juristes, 
són d’altres especialitats, eh? –no estic fent gremi, ara, 
però són d’altres especialitats. Un dels avantatges de la 
Junta Electoral Central és que és mixta, precisament, 
i encara jo crec que hi han massa juristes. Els juristes 
són necessaris, però, si m’ho permeten, són també pe-
rillosos; és a dir, interpreten la realitat només en fun-
ció de la norma, i no: la realitat és molt més complexa. 
Ha d’haver-hi una lògica, diguéssim, d’altres prismes, 
d’altres perspectives, eh? Jo, si l’hagués de fer jo, fa-
ria que el president de la comissió fos un jurista, però 
que els juristes fossin minoritaris en la composició, i a 
més hi faria un nombre imparell –hi faria un nombre 
imparell–, no hi faria sis: hi faria cinc o set, perquè 
sempre hi han empats, eh? O sigui, jo crec que això  
s’hauria de canviar. I insisteixo... 

Estic acabant el temps? 

El president

Ja està acabat.

Ferran Requejo i Coll

Està acabat. Bé, dos punts. Puc dir dues coses més? 
(Pausa.) A veure, insisteixo en el que és important. Jo, 
sincerament, quasi que me n’oblidaria, d’això de la co-
missió de control, que no se sap molt –una mica– amb 
quines funcions va, i em centraria en el fet que es creï 
la sindicatura electoral de Catalunya, no només per a 
les consultes, sinó per a també la llei electoral. I si no 
es fa en aquesta llei, s’haurà de fer una llei de la sin-
dicatura electoral de Catalunya, perquè no pot ser que 
les qüestions que es debaten a Catalunya acabin sent 
interpretades per la junta de zona, la junta provincial 
i la Junta Electoral Central. Això és una pèrdua d’au-
tonomia, vaja, és que és ridícul des del punt de vista 
de l’autogovern de Catalunya que encara no es tingui 
una junta electoral catalana o sindicatura electoral, o 
com se’n vulgui dir, eh?, però l’òrgan que decideix ai-
xò. Aquest és un tema clau per a totes les consultes.

Això que a les meses –article 14– hi hagi d’haver una 
llista de les persones inscrites al padró. Escoltin, depèn 
de quines eleccions: si és una consulta a nivell de tot Ca-
talunya, el que s’ha de tenir és el cens electoral del Par-
lament de Catalunya, eh?, per les raons que deia abans.

Quin és l’òrgan que estableix els resultats oficials de la 
votació? No ho he sabut trobar. Sempre hi ha un òrgan 

que certifica quins en són els resultats. Normalment 
són les juntes electorals, que són l’òrgan administratiu 
màxim de la consulta. Aquesta barreja entre «segui-
ment» i «control» francament crec que és un embolic 
–francament crec que és un embolic– i només la situa- 
ria en els mecanismes de participació, però no en les 
consultes, com a mínim en les consultes a nivell de tot 
Catalunya, eh?

En definitiva –i amb això tanco–, jo crec que és una 
proposició de llei que és tècnicament millorable, hi 
falta coherència jurídica, té confusions conceptuals i 
de tipus de procés i de control, té un greu problema 
en l’article del cens, hi manca clarament l’objecte i la 
funció de la sindicatura electoral, i la composició, eh? 
–si segueix per això de la comissió de control, la com-
posició crec que no és la més adient–, i hi ha la confu-
sió aquesta dels ciutadans i dels empadronats. 

En el cas dels empadronats –i amb això acabo–, tam-
bé seria partidari que hi hagués un mínim d’anys de 
residència: no pot ser, crec, que una persona, pel sol 
fet de posar un peu a Catalunya, ja pugui decidir, en-
cara que sigui en el seu municipi, què passa amb les 
escoles, posem per cas, del seu municipi, quan no sap 
res del país, quan no sap res de quants idiomes es par-
len, posem per cas, eh? Jo crec que si fem ampliació 
de cens només per a allò local, mai per allò nacional, a 
nivell de Catalunya –només per a allò local–, dels em-
padronats, s’hauria de posar un mínim de residència 
–un mínim–, no ho sé, d’un parell d’anys o el que si-
gui, però no deixar-ho obert d’aquesta manera jo crec 
que una mica alegre, que vol ser inclusiu; potser hi ha 
la bona voluntat de ser inclusiu, però des del punt de 
vista democràtic jo crec que és clarament qüestiona-
ble, sobretot si es té en compte la política comparada.

Res més; gràcies.  

El president

Moltes gràcies, senyor Requejo. 

Compareixença 
de Josep Maria Reniu i Vilamala,  
professor de ciència política i de 
l’Administració de la Universitat de  
Barcelona, amb relació a la Proposició  
de llei de consultes populars no referendàries 
i participació ciutadana (tram. 353-00138/10)

Senyor Reniu.

Josep Maria Reniu i Vilamala (professor 
de ciència política i de l’Administració 
de la Universitat de Barcelona)

Moltes gràcies, senyor president. Voldria començar, 
òbviament, donant gràcies per la invitació que ha fet 
aquesta comissió per comparèixer, que amb molt de 
gust vaig acceptar. I si els sembla bé, amb aquest afany 
d’anar de dret a barraca, com deia el professor López, 
doncs, deixaria de fer esment d’algunes de les qüestions  
que ja s’han assenyalat i que crec que són els punts nu-
clears d’aquesta proposició de llei.
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Coincideixo en el diagnòstic d’un cert, sobretot per 
un politòleg i un no-jurista, garbuix «juridicomental»: 
costa realment de saber en cadascun dels moments 
què és el que tracta aquesta proposició de llei, sobre-
tot per a aquelles qüestions que s’esmentaven ja en el 
seu..., pels dos professors que m’han precedit: en la 
delimitació conceptual; en la incorporació o la man-
ca de regulació, la manca de major desenvolupament  
de molts aspectes –per exemple, no ho sé, qüestions de 
la campanya institucional, inclús de delictes o faltes 
que puguin tenir en el procés de participació–, i, so-
bretot, una qüestió inicial, que no per semàntica no és 
irrellevant, que ja s’ha posat també en relleu, que és la 
diferenciació entre «consultes» i «participació ciutada-
na»: aquests «instruments de participació ciutadana» 
almenys qui els parla no ha sabut identificar-los en el 
cos de la proposició, sí, en canvi, tot el que fa referèn-
cia a les consultes no referendàries.

Jo entenc que hi ha un problema de més abast, i que el 
professor Requejo posava a sobre la taula al final de 
la seva intervenció, que és que aquesta llei la podem 
entendre –o aquesta proposició de llei– en certa me-
sura molt coixa si no és amb relació a altres productes 
legislatius que aquesta mateixa casa, aquesta mateixa  
comissió, tracta com és la llei electoral. En el moment 
de tenir una llei electoral que incorpori la sindicatu-
ra electoral de Catalunya, o, en el seu defecte, si, una 
vegada més, malauradament, es constatés que hi ha 
impossibilitat d’arribar a un acord entre vostès en tant 
que representants de les formacions polítiques al Par-
lament de Catalunya per elaborar una llei electoral, 
com a mínim l’organisme de la sindicatura electoral 
de Catalunya sí que hauria de ser una realitat, sobretot 
perquè anem veient que, quan avancem en aquest des-
plegament normatiu, un producte com és el que ens 
convoca avui aquí fa obligatori comptar amb aquesta 
sindicatura electoral de Catalunya. Coincideixo en el 
que es deia –i més endavant hi tornaré– del garbuix in-
clús conceptual i d’articulació de la comissió de segui-
ment, de la comissió de control: molts dels aspectes de 
desenvolupament de la mateixa mecànica de les con-
sultes haurien de ser una atribució pròpia de la sindi-
catura electoral de Catalunya i, per tant, ens trauríem  
també molta complexitat tècnica o tecnicojurídica, en 
aquest cas.

Aquest és un dels aspectes nuclears, que jo crec que 
és rellevant, però per sobre hi ha –i no aniré més enllà 
perquè el professor Requejo i més han tingut oportu-
nitat de discutir-ho a bastament en aquests últims me-
sos–, i també s’hi ha fet esment –i el professor López 
també–, els problemes derivats de l’article 5; per tant, 
aquesta confecció del cens. Subscric fil per randa el 
que se n’ha dit, perquè, a més, és una qüestió, com  
els dic, també discutida prèviament, i jo crec que a més  
d’aquest article cinquè i d’aquesta clarificació del cens 
per a consultes no referendàries d’àmbit nacional, di-
ferenciant-les de l’àmbit local, on sí que podríem anar 
bastant més enllà és en la incorporació, sobretot, de 
ciutadans estrangers amb els quals en el moment, o al-
menys en l’actualitat, l’Estat espanyol tingués conve-
nis de reciprocitat en l’emissió del vot; és una qüestió 
que s’hi ha d’incorporar. 

Jo crec que l’altra qüestió vinculada també a l’arti-
cle cinquè, i que és urgent de resoldre –no només per 
a aquesta proposició de llei, sinó també posteriorment, 
espero, ho reitero, desitjo, per a la llei electoral–, és tam-
bé la confecció i la depuració d’aquest cens d’electors 
residents absents, d’aquest CERA; aquest CERA en du-
es vessants: en la vessant, diguem-ne, més tradicional 
dels catalans que viuen, doncs, això, a l’Equador, Kuala 
Lumpur, Sibèria o Grenlàndia, en els quals una possi-
bilitat dins d’aquesta Llei de consultes no referendàries 
podria ser l’obertura d’un registre voluntari previ, i, per 
tant, atès que seria dificultós i la mateixa existència del 
mateix CERA a nivell estatal, cal polir-ho. La reforma 
del 2011 va introduir, com saben vostès, allò del voto 
rogado, que per tant ha dificultat encara enormement 
l’efectivitat en l’exercici del vot per part dels ciutadans, 
en aquest cas espanyols, que resideixen a l’exterior. Es 
basa a introduir un registre voluntari previ per part 
d’aquests ciutadans que viuen, per una banda, a l’exte-
rior, però, per l’altra –una problemàtica que també se’n 
feia esment–, els ciutadans catalans que viuen en aquest 
cas fora del territori del Principat: ciutadans que viuen 
temporalment a Madrid, posem pel cas, o a la Corunya, 
o a Badajoz o a Sevilla poden tenir també la seva vo-
luntat de participar-hi, i si no som capaços d’arbitrar un 
mecanisme que vagi més enllà d’aquest article cinquè, 
cometríem també un error a l’hora de gestionar la parti-
cipació d’aquests ciutadans que viuen fora.

Hi ha una altra qüestió que només la vull deixar es-
mentada, que s’hi ha fet referència: l’article sisè, aquest  
caràcter de vinculatorietat o caràcter de l’eficàcia 
en el cas de la vinculació o no d’aquestes consultes.  
Òbviament, podríem convenir que jurídicament és di-
fícil d’atorgar aquesta vinculatorietat, però el que és 
innegable és que políticament han de tenir efectes vin-
culants, perquè, si no, estem caient en un problema: si 
no hi ha el que una col·lega argentina anomena «l’es-
très electoral», ens trobem que s’acaben convertint en 
eternes proves pilot de qui-sap-què, amb els resultats 
que tots coneixem: faci’s una prova pilot de qualsevol 
qüestió, i veuran vostès com la participació cau dra-
màticament, atès que no hi ha un estrès electoral que 
motivi el ciutadà, doncs, a apropar-se a l’urna i emetre 
el seu vot.

Més qüestions: la proposició apunta una qüestió que 
jo personalment els darrers gairebé deu anys m’hi he 
anat apropant, i que és rellevant, i que és important, i 
que veig amb satisfacció que va més enllà, o que al-
menys introdueix i que sembla que vulgui anar més 
enllà però que es queda, jo crec, mal embastada i mal 
resolta, que és tota la qüestió de la introducció de les 
noves tecnologies. A veure, bàsicament l’article 14 
planteja la possibilitat de l’emissió dels vots a través 
d’una plataforma de vot electrònic, però hi han mol-
tíssimes incongruències en el conjunt del seu redactat; 
és a dir, es parla de l’emissió del vot presencial, poste-
riorment es parla de l’emissió del vot per correu, s’in-
trodueix més endavant l’emissió del vot electrònic, o 
si parlem de «vot electrònic remot» per definició no és 
presencial, per tant, l’entorn és un entorn no controlat. 
S’hauria de desenvolupar força, força més.

El mateix succeeix amb l’article 28, quan es parla del 
vot múltiple. Escolti’m, precisament un dels mecanis-
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mes per a la reducció de la coacció al votant en un 
vot remot és la possibilitat de l’emissió de vots múl-
tiples, «múltiples» en el sentit de votar durant dife-
rents moments dins el període de votació anticipada 
electrònica, que tampoc es resol en aquesta proposi-
ció, segurament perquè no hi ha la remissió a la llei 
electoral ni a la sindicatura electoral, que podria esta-
blir aquests mecanismes. Però, en tot cas, aquest vot 
múltiple és un mecanisme provat i demostrat –el cas 
més evident n’és Estònia– de reducció de la coacció, 
inclús amb la possibilitat d’anul·lar el vot electrònic i 
posteriorment votar en paper durant la jornada electo-
ral o la jornada de la consulta. 

Això implica, també, que, quan en el text es fa refe-
rència al model de papereta oficial, etcètera, no s’in-
corporin aquests aclariments o aquests mecanismes,  
perquè, clar, si parlem de «model de papereta ofici-
al» i no fem cap aclariment sobre que aquest model 
de papereta oficial podrà ser també digital, que és la 
línia interpretativa que nosaltres defensem des de fa 
molt temps respecte a la possibilitat d’introduir de ma-
nera totalment legal el vot electrònic remot per a les 
eleccions al Parlament de Catalunya, les eleccions al  
Congrés dels Diputats, etcètera, doncs, al capdavall 
bloquegem nosaltres mateixos en aquesta proposició la 
possibilitat d’adoptar-ho.

També sobten dues qüestions molt vinculades a aquest 
àmbit de noves tecnologies, perquè queden curtes. 
Es parla que en la mesa de votació hauria d’haver-hi 
–i ara acabaré– un cens, la llista dels votants d’aquella 
mesa. L’administració electoral catalana, o l’Àrea de 
Processos Electorals de la Generalitat de Catalunya, 
el Departament de Governació, en el seu moment, 
crec recordar que el 2010, ja va realitzar una prova 
pilot de col·legis administrats electrònicament. Va ser 
una prova amb força èxit, i que posava sobre la taula la  
possibilitat, precisament, de defugir de tota aquesta li-
mitació, aquest encotillat que pot ser el paper, i obria 
possibilitats com les que els deia d’anul·lar el darrer 
vot en el cas de votacions electròniques i poder votar 
presencialment. Però no només això: obre també a una 
major celeritat i gestió eficaç dels processos, no només 
per al personal que haurà de prendre part en les me-
ses, sinó per la mateixa administració electoral. Això 
aquí tampoc s’incorpora.

Com tampoc s’incorpora –o jo no ho he sabut trobar– 
en l’article 23 la referència a la utilització de les noves 
tecnologies per a la recollida de signatures, quan, si la 
memòria no em falla, l’última modificació de la Llei 
de la iniciativa legislativa popular sí que ho incorpora-
va. Per tant, aquí hem de ser una mica més agosarats 
i, encara que només sigui per coherència amb altres 
productes legislatius emanats del Parlament, recollir 
aquest avenç.

Finalment, incidir en el que s’assenyalava sobre la sin-
dicatura electoral de Catalunya. Coincideixo totalment  
amb el que deia el doctor Requejo: la comissió de 
control, des del meu modest punt de vista, no té cap  
sentit en aquesta proposició. Si tinguéssim la sindica-
tura electoral de Catalunya, que inclús podria assumir 
moltes de les qüestions, o s’hi podrien remetre –en el 
cas que fos la llei de la sindicatura o la llei electoral, 

en el millor dels casos i més desitjable– moltes de les 
qüestions que no estan en el text: la regulació de la 
campanya institucional, per exemple, el finançament 
d’aquestes campanyes, o la previsió de què succeeix 
amb els delictes en el procés, així com aquesta comis-
sió de seguiment, que tant en l’article 10.2 com en l’ar-
ticle 11 jo sincerament no acabo de veure quin és el seu 
sentit. Sí que entenc que és una mica el desig que en el 
cas –pretesament, o ho intueixo– de consultes d’àmbit 
local, d’àmbit municipal, que els promotors puguin te-
nir, diguem-ne, una participació per anar vetllant sobre 
com va desenvolupant-se la planificació, l’organització 
i l’execució del procés. Però crec, primer, que hi han 
altres mecanismes per fer aquest seguiment, i, en tot 
cas, la conjunció entre comissió de seguiment i comis-
sió de control jo particularment crec que es podria re-
soldre, i guanyaríem en eficàcia i en eficiència, si es fes 
la remissió a la sindicatura electoral de Catalunya, que 
seria un dels veritables pilars que ens faltarien encara 
per desenvolupar en el nostre país.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Doncs, senyora Calvet.

Gemma Calvet i Barot

Gràcies, president. Gràcies als tres ponents, perquè, 
francament, les tres intervencions han sigut molt den-
ses, amb contribucions que segurament haurem de re-
collir i que formaran part d’aquest procés en què ens 
trobem, legislatiu, per poder completar i millorar 
aquesta tècnica jurídica sobre algunes qüestions en què, 
francament, han coincidit amb alguns altres ponents, 
inclús ponents que no necessàriament han de compartir 
l’opció que vostès tres han subscrit com a membres, que 
ho són també, del Consell Assessor per a la Transició 
Nacional respecte de la funcionalitat i la potencialitat 
d’aquesta llei. 

Per tant, en aquest aspecte més tecnicojurídic, els vol-
dria –a cadascun de vostès– fer dues o tres preguntes 
per si poden, en algun aspecte, si ho consideren, acla-
rir-ho o concretar-ho, eh?

Al senyor López. Hi estem d’acord: l’article 8 és cla-
rament confús. Quina alternativa hi donaria vostè? 
Quina alternativa donaria vostè al redactat, sobretot 
entenent que cal determinar-ne bé l’objecte, no?

Sobre el tema de la regulació de la campanya electo-
ral, pel que fa a les lleis de consultes comparades, que 
totes són molt diverses i molt dispars en l’àmbit euro-
peu –unes són més localistes, altres són més àmplies–, 
no està generalment molt regulat, això. Per tant, és un 
dèficit, diguem-ne, bastant estès, i a mi em sembla, des 
del punt de vista de la transparència i de la contribució 
que pot tenir la nostra llei, més enllà de copiar les que ja 
s’han fet, una gran contribució. Per tant, què hi plante-
jarien, no?, com es podria fer? Es podria, per exemple, 
coordinar amb la Llei de transparència que s’elabora 
ara mateix com a ponència i fer una remissió normati-
va a la necessitat –inclús a la llei electoral– de la mà-
xima transparència en el finançament? Perquè, clar, a 
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mi se m’acudeixen dificultats d’ordre regulatiu, i so-
bretot que no constrenyin l’objecte de la llei pel que fa,  
per exemple, a les iniciatives populars, no? Perquè 
moltes vegades el finançament pot ser espontani, in-
clús pot ser anònim, perquè pot tenir repercussions en 
termes laborals, en termes polítics, no?: la contribució 
monetària a una consulta quan aquesta consulta recau 
en aspectes ideològics o en aspectes com el fracking 
o altres qüestions. Com garantir la intimitat d’aquest 
donant, no? Se m’acudeix una certa complexitat jurí-
dica en aquest aspecte i, per tant, si hi ha reflexionat, 
m’agradaria que abundés sobre aquest tema.

I sobre les signatures, també. Nosaltres hem fet una 
comparativa amb l’exigència de signatures que la Ini-
ciativa Europea planteja als estats membres, i, franca- 
ment, hi estem bastant en paral·lel; és a dir, hi han  
alguns dels ponents que consideren que aquestes són 
poques signatures. És a dir, jo li pregunto en concret: 
vostè creu que hauríem d’elevar el nombre de signa-
tures, ja que ara ja no hi ha dret a veto i, per tant, és 
vinculant el fet que se celebri la consulta si hi ha cin-
quanta mil signatures? Creu que n’hauríem de posar 
un nombre superior?, en base a quina comparativa? 
I, sobretot, si això entra dintre del que planteja..., fent 
una correlació exponencial matemàtica, les exigències 
de signatures que planteja la Iniciativa Europea a cada 
estat membre, eh?, que era un dels criteris referencials.

Al senyor Ferran Requejo, també agrair-li..., vostè diu 
que no és jurista però deu tenir alguns estudis clan-
destins en dret perquè, francament, algunes de les 
seves contribucions han estat molt jurídiques, i li ho 
agraeixo. Efectivament, la naturalesa d’una visió més 
positiva o menys positiva del dret atorga una potencia-
litat a la llei o una altra, no? I ara ens trobem, pel que 
fa, per exemple –o concretament–, a la consulta sobre 
la voluntat de la ciutadania catalana respecte al futur 
possible estat propi, que una interpretació estricta des 
del positivisme pot impedir avançar en el que la fun-
ció del dret té, i avui ens ho deia aquí el ponent de la 
Constitució, el senyor Roca Junyent, que la realitat és 
la que empeny el dret.

Per tant, jo li pregunto: vostè creu que hauríem d’in-
troduir alguns principis, en aquesta llei, que plante-
gessin aquesta funcionalitat del dret? És a dir, alguns 
principis en els quals descansés el dret a la participa-
ció ciutadana i a les consultes des del punt de vista 
més conceptual? Perquè algun dels ponents –i acabo– 
ens ha insinuat que cal, potser, un desenvolupament 
d’alguna explicació del dret, per exemple, el dret de 
participació. En aquest sentit ens hi podríem allargar 
molt –i acabo. Jo discrepo que les consultes no siguin 
participació ciutadana, crec que sí que ho són, que és 
una forma de participació. Aquest és un debat molt 
ampli, politòleg i jurídic, sobre el dret de participació. 
Però, bé, aquí ens trobarem i aquí suposo que ara, en 
tràmit d’esmenes, doncs, haurem de posar-nos d’acord.

I, per acabar, al senyor Josep Maria Reniu: jo, les me-
ves reserves pel que fa al vot electrònic en el moment 
en què estem a nivell pressupostari i en el moment tam-
bé en què estem a nivell tecnològic, desgraciadament, 
en R+D aquí al nostre país. Per tant, no ho sé, li ho pre-
gunto: vostè creu que això seria real, poder-ho imple-

mentar ja, en aquest moment? O és potser més realista 
esperar i no ser tan ambiciosos en termes tecnològics?

Gràcies a tots tres.

El president

Gràcies, senyora Calvet. Senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, senyor president. I gràcies, també, a les tres 
persones que han comparegut aquí. I de les seves in-
tervencions hem anotat les observacions que feien  
respecte als articles en concret i els dubtes que els sus-
citaven cadascun. Les tindrem en compte des del Grup 
Socialista, en el tràmit d’esmenes que ha de seguir. 

També he de dir que he de resistir la temptació d’en-
trar en el debat entre el ius naturalisme i el ius positi-
visme, ho faré, en ares a la brevetat, perquè només tinc  
cinc minuts, i si aquest debat ha ocupat segles de tra-
dició jurídica, doncs, em permetran que me n’estigui 
ara. Interessantíssim, i, en tot cas, segurament, doncs, 
té a veure no només amb aquesta, sinó també amb al-
tres de les lleis que es fan en aquest Parlament.

El que sí que volia dir és que la realitat empeny el dret, 
efectivament. El dret s’ha de llegir sempre conforme 
a la realitat social en la qual s’ha d’aplicar. Però tam-
bé és veritat que el dret crea noves realitats, eh?, i, per 
tant, un bonus del dret, doncs, sovint ha tingut efec-
tes emancipadors, efectes igualadors, i, per tant, di-
guem-ne, són dues coses que es donen simultàniament. 

Però bé, dites aquestes generalitats, jo els he de dir, 
amb el màxim respecte, que crec que l’enfocament amb  
el qual han abordat l’anàlisi d’aquesta llei és un enfo-
cament que nosaltres, els socialistes, no podem com-
partir. No el podem compartir perquè moltes de les  
observacions que han fet tenen molt de sentit si s’entén 
aquesta llei com la llei que ha de permetre fer una con-
sulta sobre la independència o no de Catalunya, tenen 
molt de sentit des d’aquesta perspectiva. I potser en te-
nen menys –no totes, però sí algunes de les observa- 
cions que fan– si tenim en compte que aquesta és una 
llei que ha de permetre consultar els catalans i les ca-
talanes sobre aquelles qüestions que entren dins l’àm-
bit de les competències de la Generalitat de Catalunya 
i dels ajuntaments, en el cas que les consultes siguin 
d’àmbit local. Per tant, diguem-ne que partim de du-
es perspectives o dos enfocaments diferents sobre la 
potencialitat de la llei, sobre els usos que a aquesta es 
puguin donar. I jo crec, honestament –i el meu grup 
creu–, que aquesta llei no podrà servir als efectes de 
fer la consulta sobre la independència, per una qües-
tió tan senzilla com la del marc competencial. Nosal-
tres creiem que s’ha de poder consultar els catalans i  
les catalanes sobre la independència de Catalunya, 
però creiem que hi ha d’altres instruments que s’han 
d’habilitar, o, en tot cas, s’han d’interpretar els instru-
ments legals actualment existents de manera que per-
metin fer aquesta consulta, però que difícilment farem 
que aquesta sigui la llei que ho permeti.
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He gastat un parell de vegades la mateixa metàfora,  
però com que possiblement no me la deuen haver sen-
tit, ho diré un altre cop. No es pot serrar amb un mar-
tell: no aconseguirem serrar, i a més probablement 
farem malbé el martell. I a nosaltres ens preocupa, 
perquè creiem que aquesta llei pot ser un molt bon  
instrument –un molt bon instrument– en mans de la 
ciutadania catalana per consultar sobre tot tipus de 
qüestions, efectivament dins l’àmbit de les competèn-
cies de la Generalitat.

I, a més, vull insistir també en un aspecte que vostès 
han apuntat, i que han apuntat també altres comparei-
xents, que és la manca de desenvolupament de l’apar-
tat que fa referència a la participació ciutadana, és a 
dir, aquells altres mecanismes, més enllà de la consul-
ta no referendària via votació, que la llei, diguem-ne, 
anuncia però no desenvolupa. No sé si ho saben, però 
també ho repetiré: aquesta proposició de llei va viu-
re un tràmit molt accelerat –molt, molt accelerat– en 
la ponència conjunta; se’n van fer tres sessions, única-
ment, i en un inici era una llei només de consultes no 
referendàries via votació. Aquest grup, el Grup Socia- 
lista, va insistir que, si desenvolupàvem l’article 122 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, tenia cert sen-
tit desenvolupar-lo plenament i en un sol instrument 
legal, és a dir, preveient també tots aquells altres me-
canismes que el 122 de l’Estatut permet i habilita a 
desenvolupar, perquè em sembla que tindria poc sen-
tit que en l’àmbit català tinguéssim una llei catalana 
de referèndums, una llei catalana de les consultes via 
votació que no són referèndums, i després deixéssim 
per a un futur una llei de participació ciutadana, que 
aquest grup confessa que hi és escèptic –hi és escèp-
tic–, és a dir, no les tenim totes de si aquesta llei de par-
ticipació ciutadana s’arribaria a desenvolupar si primer 
desenvolupem aquesta llei de consultes no referendàries 
via votació i deixem per a un futur el desenvolupament 
de la resta. Per tant, diguem-ne que aquesta malfiança 
congènita ens fa que vulguem –ja que hi som, ja que 
estem desenvolupant l’article 122– que es desenvolupi 
plenament i, per tant, nosaltres també hi trobem a faltar 
tots aquests altres aspectes.

Ara bé –i acabo, diguem-ne, amb aquestes qüestions–, 
si han trobat les dificultats que han trobat en l’article 
5 i, per tant, en el cos electoral, i en les garanties i en 
els òrgans supervisors, etcètera, és per aquesta tensió 
inevitable que existeix pel fet que es vulguin fer fer a 
aquesta llei les funcions d’un referèndum sobre la in-
dependència de Catalunya.

Vostès són coneixedors, perfectament, i segurament 
millor que jo, de la doctrina del Constitucional en el 
cas del pla Ibarretxe; per tant, si en l’article 5 s’ha vol-
gut fugir del fet que el cos cridat a participar en aques-
tes consultes sigui coincident amb el cos electoral, té 
a veure bastant amb aquelles tensions. Si els òrgans i 
les garanties no són exactament els que presideixen o 
regulen el procés electoral, és també per fugir d’això.

Des del nostre punt de vista –i de debò que acabo amb 
això, senyor president, li agraeixo la indulgència–, ai-
xò no planteja problemes si parlem de mecanismes de 
participació ciutadana: que participi gent a partir dels 
setze anys és perfectament raonable, que participi gent 

empadronada que no tingui la condició política catala-
na però que viu allà i, per tant, té interès a saber com 
ha de ser l’abocador, l’escola, la central nuclear, etcè-
tera, té sentit, però els problemes ens els trobem quan 
volem que aquesta llei faci una altra funció.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Pedret. Senyor Santamaría.

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidente. Bueno, agradecer la aportación de 
los tres comparecientes y, bueno, realizar algunas va-
loraciones de carácter general, incluyendo algún tipo 
de pregunta, pero sí que creo que es bueno hacer un 
preámbulo, porque las intervenciones, en este caso, de 
los tres comparecientes..., no lo han dicho ellos, pero  
yo sí lo digo: ustedes han venido aquí a hablar de la 
consulta. La exposición la hacen, aunque no lo han di-
cho, pensando única y exclusivamente en consultar al 
pueblo de Cataluña, fraccionando la soberanía nacio-
nal consagrada en el artículo 1 de la Constitución es-
pañola, si quieren o no la independencia.

Y esto es lo que nosotros no podemos compartir. Por-
que un proyecto o una proposición de ley que preten-
de abordar la consulta ciudadana en temas de interés 
político, fomentar la participación de los mismos, in-
cluso abordar cuestiones que son importantes, como 
puede ser incluso todo lo relacionado con un proceso 
electoral, no puede circunscribirse única y exclusiva-
mente a ese objeto legal. Porque, entre otras cosas –y 
me detendré en la cuestión–, aunque se hable de reali-
dad social, la realidad social es indisociable de la rea-
lidad. Porque, ¿cuál es la realidad social? ¿Quién la 
fija? Ya saben aquello de que la realidad también de-
pende del color del cristal con el que se mire. ¿Quién 
fija la realidad social, al margen de la ley? ¿La percep-
ción, quién la tiene? ¿Usted?, ¿usted?, ¿usted?, ¿yo?, 
¿un colectivo determinado? Es un camino peligrosí-
simo, y, en cualquier caso, muy poco riguroso. Y se 
está hablando a lo largo de esta mañana, en las inter-
venciones que les han precedido a ustedes, y se ha  
hecho –y lo digo, evidentemente, con el debido respe-
to– con abrumadora, con excesiva ligereza. Es decir: 
¿la realidad social puede cambiar la ley? Bueno, sí, 
hay un proceso. Pero, ¿cómo se determina? Es decir, 
¿cómo hacemos que esa realidad social, que muchas 
veces es interpretable, cambie la legalidad? Yo creo 
que eso merece un análisis muchísimo –muchísimo– 
más serio, profundo y riguroso, porque si entramos 
en la senda de decir que el derecho, la legalidad va 
siempre a remolque de la realidad social, esa realidad  
social puede conducir a situaciones muy injustas, fran-
camente injustas. Yo creo que eso es algo que ustedes, 
como politólogos –ya sé que no son juristas–, creo que 
no deben obviar, y yo tengo la impresión de que sí  
que lo dejan ciertamente, bueno, a un lado.

Lo digo porque se habla del cuerpo electoral en Cata-
luña, se habla de los ciudadanos de Cataluña... Es de-
cir, cuando se pretende decidir acerca de una cuestión 
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que transciende más allá de Cataluña..., porque trans-
ciende al resto de España, y ustedes no lo dicen. Esa 
soberanía, ¿cuál es?, ¿la del pueblo catalán? No exis-
te. De ahí todo el conflicto, que ahora mismo está en 
manos del Tribunal Constitucional, sobre la capacidad 
que tiene el pueblo de Cataluña para erigirse en sujeto 
jurídico y político. Es inviable, con la Constitución es-
pañola, y habrá que arbitrar procesos de reforma, pero 
en ningún caso no se puede plantear la cuestión de-
jando al margen este aspecto, que nos parece funda-
mental, porque, insisto, si eso se hace así, este proceso 
no será legítimo, en ningún caso –no será legítimo–, y 
eso me parece que es muy importante remarcarlo.

También me preocupan algunos planteamientos que 
se hacen acerca de la participación de los poderes pú-
blicos en todo este proceso. Los poderes públicos en 
este proceso –me refiero al ámbito de Cataluña– de-
ben ser neutrales, porque corremos el riesgo de tele-
dirigir una determinada opción, y eso tampoco está 
debidamente salvaguardado ni contemplado. Me pa-
rece que ha sido el profesor López el que ha hecho re-
ferencia precisamente a esta cuestión, y esta cuestión 
me parece vital. Me ha parecido entenderle –y quizá a 
lo mejor me equivoco en la interpretación que hago–, 
que, bueno, que los poderes públicos deben tomar un 
papel activo..., pero, en todo caso será para fomentar 
una participación, pero no una opción concreta, que 
eso es quizá lo que a mí no me ha quedado claro y me 
ha causado cierta preocupación.

En cualquier caso, también, parte de las intervencio-
nes que se han ido produciendo hablan de «calidad de-
mocrática», pero no la asocian al respeto a la realidad 
vigente. Y yo estoy convencido que si no se respeta la  
legalidad vigente, la calidad democrática desmerece, 
se pierde calidad democrática, porque –insisto–es indi-
sociable el concepto de «legalidad» con el concepto de 
«legitimidad». Y yo también lo vengo repitiendo hasta 
la saciedad, pero tengo la impresión de que parece ser 
que pueden ser vías que no transcurran de forma, en 
fin, conjunta, cuando entiendo que eso es un craso error.

Sí que me ha parecido, por otra parte, interesante, la 
crítica que se hace a alguno de los redactados concre-
tos del articulado de la proposición de ley. Entre otras 
cosas –y creo que lo apuntaba el profesor Requejo–, 
sobre las condiciones mínimas de residencia. Nos pa-
rece esa valoración, esa aportación, del todo punto 
procedente, por seriedad, por rigor; en definitiva, hu-
yendo –y me ha gustado bastante la expresión que ha 
utilizado– de esa «inclusividad alegre», que yo inclu-
sive me atrevería a decir que el texto legal lo que rezu-
ma es precipitación imprudente: hay prisa, y las prisas 
son muy malas consejeras.

Por lo tanto... Voy concluyendo, señor presidente, pero 
sí que les querría, en fin, conminar a que esa interven-
ción que han hecho, que me parece des del punto de 
vista rigorista técnico, acertada, quizá tiene algunas 
lagunas políticas que nos parecen importantes, sobre 
todo cuando afectan, insisto, a cuestiones de legalidad 
que creo que en un proceso de estas características no 
deberíamos olvidar en ningún caso.

Muchísimas gracias.

El president

Gràcies, senyor Santamaría. Senyora Camats.

Dolors Camats i Luis

Gràcies, senyor president. Ara la intervenció del se-
nyor Santamaría em portava a completar la metàfora 
del senyor Pedret, no? El senyor Pedret parla que no 
es pot serrar amb un martell, em sembla, en referència 
a la utilitat o no d’una llei de consultes, i tenia la sen-
sació que el senyor Santamaría venia a dir: «Com que 
amb un martell et poden aixafar el cap, prohibim els 
martells, no fos cas que algú t’aixafés el cap», que tam-
poc crec que hagi de ser el que ha de fer el Parlament, 
no? Per tant, escolta’m, els martells poden tenir bon ús 
o mal ús, però no és feina de l’inventor del martell, per 
entendre’ns, o no el podem culpar pas a ell.

En tot cas, més enllà de la metàfora o del que em sus-
citava la seva intervenció, sí que jo els volia agrair les 
intervencions i les aportacions que s’han fet perquè, 
certament, sobretot des d’un caràcter jurídic, però so-
bretot des del caràcter tècnic i polític, politicològic, hi 
han afegit un bon grapat de consideracions que crec 
que haurem de tenir en compte. 

Ja li dic, senyor Requejo, que l’esmena sobre la com-
posició de la comissió de control jo també la tinc i, per  
tant, aquesta ja la tenia identificada perquè hi hagi,  
per exemple, politòlegs també, no?, en la comissió, i ho 
dic com a exemple, segurament, que ens hem de tor-
nar a mirar alguns dels instruments: comissió de con- 
trol i seguiment, que hi heu fet referència tots, sobre la 
necessitat o no de la duplicitat d’aquests organismes, 
la seva utilitat, etcètera.

És veritat, i hi coincideixo, que hi ha part del que té 
a veure sobretot amb els mecanismes de control que 
ho tindríem molt resolt amb una administració elec-
toral pròpia, no? Probablement, algun dels elements 
que han sorgit sobre les consultes locals també els 
tindríem ben resolts amb una llei de governs locals o  
amb una llei..., que la llei de governs locals tingués  
un apartat de participació local o ho tingués allà re-
solt. El problema que tenim de remetre a aquesta le-
gislació és que també és la legislació que està en 
marxa, és a dir, que no tenim cap garantia que quan 
acabem la Llei de consultes tinguem ja una llei de 
l’Administració local o una llei electoral o una llei 
de governs locals fetes i, per tant, és complicat pen-
sar en una remissió a una llei que encara està en ela-
boració. L’avantatge, en tot cas, és que les ponències  
d’aquestes lleis estan en aquesta mateixa casa, a la sa-
la del costat, per dir-ho d’alguna manera, i que, per 
tant, probablement en això podem intentar fer una 
feina en paral·lel. Però té una certa dificultat, cer-
tament, eh?, que ens remetem o que intentem..., és 
a dir, que hem intentat suplir, entenc que la llei in-
tenta suplir, no?, amb la creació d’aquestes comis-
sions de control i seguiment, una cosa que hauríem  
de tenir resolta però que no sabem si estarà resolta un 
cop, bé, quan acabem la llei.

Un altre dels elements a què heu fet referència és tot el 
tema de dir: «Aquesta és una llei de consultes que pot 
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ser millorable», no?, amb aquests elements que heu 
afegit, i n’heu llistat un munt; una altra cosa és si pot 
arribar a ser o no una bona llei de participació ciuta-
dana, i aquest dubte també estava en els ponents ante-
riors i, de fet, l’altre dia alguns compareixents també  
ho suggerien. I, certament, el dubte, el dilema s’ha 
suscitat doblement avui: o fem una bona llei de con-
sultes –punt– o intentem també fer una llei que abasti 
la participació ciutadana, potser no..., és a dir, no pre-
tendre fer una llei de participació ciutadana, sobretot, 
perquè, probablement, això no ens ho podríem ni ens 
ho hauríem de voler acabar, perquè és força dinàmic i 
necessàriament dinàmic com perquè acabem llistant 
–abans ho deien–, no és una llista d’instruments de 
participació, no hauria de ser aquest l’objectiu d’una 
llei de participació ciutadana, però sí d’uns certs cri-
teris o objectius o principis. En tot cas, si hem de fer-
ho és veritat que tenim força feina encara perquè això 
acabi fent-se bé. 

En altres qüestions que heu citat, el tema de la vin-
culació. Jo estic molt d’acord en el que dèieu, però 
previ..., se’m fa difícil, més enllà del que digui la llei  
sobre el caràcter vinculant o no, que entenc que té més 
a veure amb el fet de donar resposta a les necessitats 
jurídiques de la llei i legals de la llei, que no pot dir 
que són vinculants, però per mi sí que hi ha una obli-
gació ètica, si ho voleu, en el fet de donar resposta  
al resultat d’una consulta, que potser és no donar-hi 
la resposta, no?; és a dir, donar resposta a una con-
sulta potser és dir: «Malgrat que hi ha una majoria, 
jo em cenyeixo a no donar-hi resposta perquè no estic 
d’acord que la gent no vulgui aquest equipament i que 
rebutgi tenir aquest equipament, jo crec per principis 
que aquest equipament, o políticament crec que aquest 
equipament ha d’anar en aquell lloc, encara que els  
veïns no ho vulguin.» És a dir, això és donar una res-
posta política i donar una resposta a la qual crec que 
èticament hi estàs obligat, una altra cosa és donar res-
posta satisfactòria al sentit de la consulta. Aquest és 
un terme probablement, també, a parlar-ne, però estic 
d’acord que és obligatori donar una resposta i que pro-
bablement això ho hem de lligar molt més.

Vaig avançant, perquè crec que un dels temes que ha 
estat més interessant, gairebé en totes les intervencions, 
també, ha estat tot el tema de les persones legitimades. 
En el tema dels setze anys, és veritat: és una opció polí-
tica i lliga probablement amb el cos legal que tenim, la 
Llei de la iniciativa legislativa popular ja obre la possi-
bilitat de recollir signatures als setze anys, i l’altre dia 
teníem un debat aquí al Parlament en què es demana-
va avançar la participació fins i tot electoral dels joves 
als setze anys. Per tant, té sentit, sembla, que, si ara 
regulem les consultes, també s’arribi a la possibilitat 
dels setze anys.

Però l’altre és obrir la possibilitat a les persones que 
viuen a Catalunya, tinguin o no la condició política 
de catalans, que té a veure amb l’empadronament. I és 
veritat: es pot donar la circumstància que amb el pa-
dró obrís la possibilitat que gent que fa poc que viu 
aquí pugui participar en una consulta. És veritat que la 
llei ja obre, ja parla d’uns certs condicionants tempo-
rals –podem parlar de si són suficients o n’hi ha d’ha-

ver més–, perquè parla que estiguin empadronats en el 
moment en què s’inicia, per exemple, la recollida de 
signatures; això ja pressuposa que no pot haver arri-
bat la setmana abans de la consulta, sinó com a mínim 
uns quants mesos abans, atès que el procés no és im-
mediat, per tant, ja hi ha una certa garantia d’implica-
ció. Podem pensar si han de fer més mesos o menys, 
però, en tot cas, no m’espanta tant, per dir-ho així, o 
no em faria témer tant que algú que està empadronat, 
que està implicat, que sent fins i tot la necessitat de 
signar o de promoure una consulta o de participar-hi 
i tingui l’interès per fer-ho... Jo crec que el problema 
el tenim, precisament, a mobilitzar la gent que no va a 
votar, no pas els que hi voldran anar, en qualsevol con-
sulta; per tant, no em faria tanta por que tinguéssim  
gent que hi va. Crec que està bé obrir-ho a la possibi-
litat de gent que no té la condició política de catalans, 
no?, el DNI, per entendre’ns, igual que ho obrim en la 
figura dels ciutadans de la Unió Europea; també el pa-
dró, per tant, em sembla un bon criteri.

En canvi, en el tema del registre de persones estrange-
res, de persones catalanes residents a l’estranger, és on 
tinc més dubtes, també, perquè aleshores, per contra 
del que deia el Ferran Requejo, és a dir, si amb algú 
que acaba d’arribar...

El president

Ara sí que hauríem d’anar acabant.

Dolors Camats i Luis

...hi tenim problemes –acabo, president–, com obrim 
la possibilitat a gent que potser fa trenta anys que viu 
fora del país i li permetem, en aquest cas sí, participar 
en una consulta? Bé, crec que en les consultes locals 
el tema del veïnatge és molt evident, en les consultes 
nacionals crec que hi hem de donar un tomb realment 
per no provocar incoherències en allò que volem, que 
és promocionar la participació.

El president

Gràcies, senyora Camats. Senyora Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Gràcies, senyor president. Des del Grup Parlamentari 
de Ciutadans els parla una diputada que té la condi-
ció de lletrada; no vull considerar-me, ni molt menys, 
una jurista, però sí que tinc aquest perillós costum a 
què s’ha referit el senyor Requejo d’interpretar la rea-
litat des del punt de vista de la legalitat, perquè per mi 
el principi de legalitat és molt important –és molt im-
portant– i, a més a més, és la regla d’or de tot estat de 
dret, en què el principi de legalitat és el que estableix 
els límits, els abusos dels poders públics. I, per tant, 
crec que no podem dissociar aquest principi de legali-
tat del procés que es viu en aquest moment, perquè per 
nosaltres el principi democràtic no ho justifica tot, no 
tot el que és radicalment democràtic és sempre intrín-
secament just i ha d’estar en el que diuen els límits que 
estableixen les lleis en base al principi de legalitat.
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Per tant, jo tinc aquest costum d’interpretar la reali-
tat conforme al principi democràtic, i en aquests mo-
ments vostès fan una valoració d’una llei que, com 
s’ha dit per molts altres membres d’aquesta comissió, 
és una llei que vostès mateixos hi detecten les seves 
profundes deficiències en la tècnica legislativa, perquè 
ha estat creada únicament i exclusivament per elabo-
rar una consulta sobre la independència de Catalunya; 
és a dir, no té cap mena de consideració ni interès a fo-
mentar la participació ni en l’aprofundiment democrà-
tic, sinó que és una llei que respon a unes presses per 
elaborar una determinada consulta, per a la qual –ja 
s’ha dit, també– a Catalunya no hi ha competències.

Des del Grup Parlamentari de Ciutadans no posem 
cap mena de límit a generar qualsevol mecanisme de 
participació i de consulta, en l’àmbit de les competèn-
cies de la Generalitat, per tal de saber i acompanyar 
els processos de decisió que tenen les institucions. I en 
això també hi volem incidir: en el fet que volem sa-
ber com vostès conciliarien la democràcia represen-
tativa, que rau en les institucions, amb la democràcia 
participativa, que en aquests moments ajuda, d’alguna 
manera, a vehicular aquests mecanismes de partici- 
pació i sobretot de prendre les decisions per part de les 
institucions, perquè volem saber exactament quin és o 
on està el límit entre aquesta participació ciutadana i, 
sobretot, les decisions institucionals.

D’altra banda, s’ha parlat també de la necessitat de sa-
ber exactament quin és l’efecte d’aquestes consultes. 
Nosaltres considerem..., s’ha dit: «És molt qüestiona-
ble que les consultes no siguin vinculants.» Home, 
doncs, nosaltres considerem que les consultes, saber 
exactament què és el que pensa la gent sobre determi-
nades qüestions, sempre dintre de l’àmbit de les com-
petències de la Generalitat, poden ajudar a la presa de 
decisions, però no han de ser sempre determinants; 
de fet, el terme «consulta» així ho diu, i abans, en la 
compareixença que ha fet el senyor Roca, ha dit que 
la vinculació només estava referida pel que fa a les re-
formes constitucionals i a les reformes estatutàries. 
Per tant, sí que podem entendre un procés de consulta 
com un procés d’acompanyament a la presa de deci- 
sions, però no sempre com un procés decisiu.

Hi ha hagut, per part del senyor Jaume López, una 
aportació, una consideració interessant, i és que diu 
que no es pot entendre aquesta Llei de consultes si no 
és en un bloc normatiu que ajudi a reconduir aquesta 
desafecció ciutadana que hi ha, i és a través de l’elabo-
ració d’una llei de transparència, d’una llei electoral i 
d’una llei de participació. Bé, aquesta Llei de consul-
tes, doncs, no s’emmarca en cap d’aquests processos: 
la Llei de transparència està en marxa, i el que pre-
tén és establir un mecanisme de control o d’informa-
ció respecte de com s’inverteixen els diners públics i 
on van; la llei electoral també està en marxa per tal de 
millorar el procés d’elecció dels representants públics, 
i sobre la Llei de participació, tots i cadascun dels que 
han vingut aquí han dit que aquesta Llei de consul-
tes no respon a una llei de participació perquè no de-
senvolupa en cap cas els mecanismes de participació 
que signifiquin una millora de l’aprofundiment demo-
cràtic. Per tant, entenem que aquesta llei, a part de la 

deficiència en la tècnica legislativa detectada, només 
respon a un únic objectiu i, per tant, nosaltres la consi-
derem invàlida per aquest objectiu de regeneració de-
mocràtica que es busca, no?, i que d’alguna manera es 
pot entendre en tot aquest bloc normatiu a què vostè 
feia referència.

Un altre dels aspectes que nosaltres també conside-
rem importants és sobre el cos censal que és cridat a 
la consulta, no? I, en aquest cas, sí que m’agradaria 
que... El professor Requejo ha fet referència que el te-
ma dels setze anys és simplement una opció política, 
que és una decisió que es pren en un determinat àmbit 
institucional, però que no té homologació a la resta del 
nostre entorn europeu o democràtic, no? I a mi sí que 
m’agradaria que ens expliqués exactament quines són, 
en el nostre entorn europeu, les edats de presa de deci-
sió política, en tant que aquí estem parlant de rebaixar 
l’edat als setze anys.

I, després, un altre tema que també s’ha abordat pel 
professor Reniu, i és la deficiència en l’ús que es fa del 
CERA, del cens de residents a l’estranger o dels resi-
dents absents, i la necessitat de millorar la seva funció, 
i ha fet referència a la necessitat de crear una mena de 
llistats de residents. Nosaltres no en som gens partida-
ris, de crear llistats de persones, perquè sabem que no 
es pot fer un ús adequat d’aquests i sí que seríem parti-
daris de millorar l’ús que es fa del CERA com a cens, 
que és per al que en realitat serveix, no? I, per tant, 
sí que m’agradaria que em digués exactament quina 
diferència vostè troba en el fet de persones que deci-
deixen incorporar-se a un cens de residents absents a 
l’estranger per tal de participar, si volen, o no a les de-
cisions polítiques que es prenen al seu país, i aques-
ta llista de persones que resideixen fora o resideixen 
a la resta d’Espanya i que vulguin participar de ma-
nera voluntària –és d’incorporació voluntària, mentre 
que de l’altra manera és una incorporació oficial. És a 
dir, a nosaltres ens sembla que aquesta mena de llis-
tats poden ser utilitzats amb unes finalitats que no es 
corresponen amb les que realment són la participació 
política i la participació democràtica.

El president

Moltes gràcies. Senyor Rull.

Josep Rull i Andreu

Moltes gràcies, senyor president. Agrair la comparei-
xença dels senyors López, Requejo i Reniu amb rela-
ció a aquesta llei. Reiterar alguns dels arguments que 
hem dit en la intervenció anterior, eh?, perquè tenim 
necessitat també de donar-los explicacions, a vostès, 
els que compareixen avui aquí: això és un punt de 
partida, nosaltres hem volgut iniciar un debat, tenim 
clar per què volem que serveixi aquesta llei en l’àmbit 
de les consultes, en l’àmbit de la participació, i tam-
bé eventualment com un mecanisme per donar la veu 
al poble de Catalunya sobre el seu futur, en el context 
concret del debat de l’estat propi. Aquest n’és l’objec-
tiu, els tres objectius que nosaltres plantegem, el que 
hem de veure és si són compatibles o no són compati-
bles, especialment el de la participació. 
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En la compareixença anterior, algú ens suggeria –i vos- 
tès també, algú de vostès ho ha suggerit– la possibi-
litat de segregar-ne tota la part de participació, i fer 
una bona llei de consultes no referendàries. I aquest 
és l’element: consultes no referendàries. Busquem un 
mecanisme que ens permeti, doncs, donar la veu al 
poble sense necessitat, amb caràcter permanent, d’ha-
ver de demanar permís a l’Estat espanyol; aquest n’és 
l’element bàsic, l’element clau. 

Jo també agafo la metàfora –es veu que la metàfora 
aquesta del martell i la serra ha inspirat tothom–, però 
diu: «No es pot serrar amb un martell, però si tenim la 
necessitat de serrar i no ens deixen la serra, aleshores 
hem de buscar algun altre mecanisme.» És evident: no 
aspirem que sigui un martell, però haurem de cons-
truir una altra eina, un altre instrument, que ens per-
meti serrar; en aquest cas, que ens permeti donar la 
veu al poble de Catalunya. Aquest n’és l’element bàsic, 
i aquesta és també una de les vocacions d’aquesta llei.

Jo, simplement, voldria comentar tres aspectes. El pri-
mer és agrair-los moltíssim que hagin entrat a esbu-
dellar –si em permeten dir-ho amb aquests termes– el 
text de partida d’aquesta llei; era absolutament im-
prescindible que ho fessin. Volem fer una nova bona 
llei per donar la veu al poble de Catalunya amb caràc-
ter ordinari, ja sigui a nivell municipal, a nivell nacio-
nal sobre els afers que corresponguin, i, eventualment, 
també, per poder donar la veu al poble de Catalunya 
en el tema de l’estat propi. Per tant, els agraïm mol-
tíssim aquestes aportacions; Convergència i Unió, per 
mitjà d’esmenes, n’incorporarà força i mirarà que for-
min part del debat. Primer element.

Segon element. En la mesura que busquem el meca-
nisme per diferenciar aquesta llei del referèndum, amb 
caràcter general..., i agafo les paraules de Miquel Ro-
ca, ell mateix deia: «La doctrina constitucionalista ens 
demana que hi hagi dos elements que ens permetin 
que siguin inequívocs de diferenciació entre la consul-
ta i el referèndum. Per una banda, el subjecte que és 
cridat a votar, i, per altra banda, els mecanismes de su-
pervisió i control.» Aquests en serien els dos elements.

En alguna de les intervencions que vostès han fet, 
qüestionaven, diguem-ne, l’abast de tot plegat, l’article 
5, el subjecte cridat a votar. Deien: «La millor opció 
és el cens.» El tema és: en la mesura que podem estar 
d’acord que la millor opció és el cens, com gestionem 
el cens per tal de diferenciar-lo del subjecte cridat a 
votar en un referèndum? Aquest és l’element bàsic: en 
tenim prou amb el tema de reduir l’edat dels subjectes 
cridats a votar? Quins són els mecanismes que hauríem  
de poder incorporar-hi per compatibilitzar aquests dos 
elements? Separar la Llei de consultes de la Llei de 
referèndums, però donar el màxim de seguretat i fi-
abilitat a allò que fem, amb caràcter general, eh?, per 
a tot allò que hagi de servir aquesta llei. Aquesta és  
una pregunta concreta.

I, per altra banda, sobre el tema que sigui vinculant. El 
mateix Miquel Roca ens deia que..., a més ho contex-
tualitzava, i ell ho ha volgut emfasitzar molt, de dir: 
«Molts dels aspectes de les decisions amb relació a al-
guns articles de la Constitució provenen del context 

concret en què es va fer la Constitució.» Deia: «Nos-
altres vam establir que els referèndums, tret dels cons-
titucionals i els estatutaris, serien consultius, entre  
altres per barrar-hi l’accés de l’extrema dreta.» Ell ho 
deia literalment amb aquests termes. Com ho podem 
fer? I jo crec que no hi ha resposta possible, eh?, és a 
dir, la voluntat és que sigui vinculant, evidentment, i 
jo crec que la vinculació, la força política, democràti-
ca, moral, de legitimitat que té el resultat de les urnes, 
diguem-ne, és inapel·lable des d’aquesta perspectiva. 
Però estalviar-nos-hi la referència al fet que no sigui 
vinculant la podria afeblir en termes jurídics d’acord 
amb l’actual marc juridicopolític. També voldria una 
reflexió a l’entorn d’aquest tema.

Gràcies, senyor president.

El president 

Moles gràcies. Doncs, comencem el torn de rèpliques. 
Tenen un temps aproximat de cinc minuts.

Jaume López i Hernández 

Faré una mica de resum i ja em perdonaran; en tot cas, 
per correu electrònic o...

De les preguntes que m’ha fet la senyora Calvet, jo 
potser n’escolliré una per contestar-la-hi ara mateix, 
sobre el fet que, efectivament, no estan gaire regulades 
en les altres lleis de consultes el que en podríem dir 
no la campanya institucional informativa, sinó la cam-
panya electoral entre posicions. Efectivament, jo crec 
que és una dificultat, perquè no comptes amb una..., 
però en canvi sí que tenim experiència empírica, com-
parada, no legislativa, que ens mostra on hi ha hagut 
defectes molt grans justament per no haver-ho regulat 
correctament. I en posaré senzillament un, que és el 
cas del Quebec, on es va, per exemple, regular quin 
era el pressupost que podien, diguem-ne, gestionar les 
dues parts, però no es va gestionar o no es va incidir 
sobre el pressupost que el Govern central canadenc, 
podia invertir en la campanya, de tal manera que es 
va generar un frau de llei important, no?, perquè, per 
un costat, hi havia dues posicions que tenien un pres-
supost similar, però després hi havia algú altre que  
feia un altre tipus de campanya. Llavors, això és difícil  
de regular, però en tot cas jo crec que, justament per 
defensar la neutralitat, com a mínim s’hauria de fer in-
cidència que aquelles persones que vulguin participar 
en el procés de la campanya electoral se segreguin en 
plataformes –se segreguin, se sumin– explícitament 
defensores o contràries, i que això quedi com a mínim 
amb una certa transparència.

Per altra banda, si volem defensar la deliberació públi-
ca en processos com aquests, no té cap sentit, per exem-
ple, una cosa que va passar a l’Estat espanyol, com és, 
diguem-ne, el procés de referèndum sobre el tractat eu-
ropeu, en el qual justament, com que els temps elec-
torals estaven, diguem-ne, dissenyats d’acord amb el 
que cada partit té, teníem sis anuncis electorals o set 
anuncis electorals, defensant el tractat europeu, i «zero 
patatero» per defensar el 50 per cent de l’altra postu-
ra. I recordo que l’acte públic que va recollir més gent 
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–per tant, demostra la vitalitat de la gent sobre la qües-
tió– va ser un acte organitzat per Òmnium Cultural, 
diríem, en contra del tractat europeu que no va tenir 
cap recollida institucional. Per tant, això és el que hem 
d’evitar. Ho podem fer millor o pitjor, però jo crec que 
estem en disposició de fer-ho molt bé, com a mínim hi 
sóc optimista. 

No sóc tan optimista quan sento que un representant 
del poble català, o alguns representants del poble cata-
là, es plantegen si pot ser positiu demanar, diguem-ne, 
consultar a la ciutadania què pensa sobre alguna qües-
tió. És a dir, em costa encara avui entendre que algú 
pugui plantejar-ho políticament en termes de «dins 
de les competències de la Generalitat»; realment, em 
costa, d’entendre-ho. Perquè una cosa és preguntar, i 
jo crec que qualsevol representant al Parlament de Ca-
talunya ha d’estar absolutament interessat a conèixer 
l’opinió de la ciutadania catalana sobre qualsevol tema. 
Una altra cosa és què es fa després a l’hora de pren-
dre una decisió sobre aquesta consulta; és a dir, que no 
entenc que un diputat digui: «No vull saber què opina 
la gent sobre un tema», no ho entenc, em resulta molt 
xocant, i francament preocupant, per altra banda. És a 
dir, que una cosa és saber i l’altra, per altra banda, és 
veure com això, diguem-ne, es condueix per una deci-
sió que efectivament ha de respondre a diverses lògi-
ques. Perquè el que tenim clar és que qualsevol estat 
–i amb això contesto a altres intervencions– democrà-
tic modern, de qualitat, està fonamentat sobre una es-
tructura de lògiques diverses. Per tant, certament, no 
és ni la lògica democràtica ni la lògica legal, no, és 
que tenen dimensions diferents, però que s’han d’har-
monitzar. O sigui, el que jo no entenc és que un es-
tat democràtic modern de qualitat no busqui que no 
es produeixi una confrontació entre dues dimensions 
de legitimació, com és el que passa aquí a Espanya, 
i, per tant, entenc que aquesta harmonització de lògi-
ques o bé es produeix a nivell de l’Estat espanyol o bé  
intentem fer-ho a nivell de Catalunya, és a dir, però in-
tentar..., és a dir, em resulta una mesura de baixa quali-
tat el fet que algú pugui defensar que certament aquesta  
confrontació és possible... Doncs, jo no ho entenc; és a 
dir, entenc que qualsevol edifici institucional al segle 
XXI té pilars diferents, un dels quals és el de la dimensió 
legal, i un altre, evidentment, el de dimensió democràti-
ca, i han de generar sinergies, han d’enfortir aquest edi-
fici conjuntament. 

Vaig acabant, però crec que hi ha alguna altra cosa. Jo 
particularment no he fet referència a l’element de vin-
culant o no vinculant, però sí que he fet referència a 
una altra qüestió que crec que hi està relacionada, que 
és que jo crec que aquesta llei –i ho he dit abans– no 
té per què ser una llei de participació ciutadana –aca-
bo. Però corregeixo: jo crec que eren quatre lleis, no 
tres; o sigui, com a mínim el meu discurs era que això 
formava part d’un paquet en el qual hi havia la Llei de 
transparència, la del sistema electoral, la de participa-
ció ciutadana i la de consultes, perquè crec que és un  
forat a omplir. El fet que una institució, diguem-ne,  
un Parlament o una institució estatal, com és la Gene-
ralitat, no pugui consultar em sembla que és un forat; 
és a dir, els cantons de Suïssa poden fer consultes, no?, 
a nivell subestatal, doncs, aquí nosaltres no tenim en-

cara una llei que desplegui aquesta possibilitat, i, per 
tant, ha de formar part d’aquest paquet. Però el que 
volia dir és que hi han altres maneres de millorar, sen-
se sortir de l’àmbit de les consultes mitjançant votació, 
en el sentit de la participació ciutadana, i que poden 
compensar aquest efecte de la vinculació. Per exem-
ple, jo he fet referència a les consultes destitutives. Ja 
sé que potser pels polítics, pels representants, això és 
com una mica angoixant, però, per exemple, hi han 
vint-i-quatre estats als Estats Untis que les tenen. És 
a dir, si nosaltres incorporem –no sé si a aquesta llei o 
a la que sigui–..., jo no dic que sigui vinculant, però el 
que dic és que si un alcalde, per parlar de consultes a 
nivell municipal, no li vincula el resultat d’una consul-
ta, hauríem de deixar la possibilitat que els ciutadans, 
abans que s’acabi la seva legislatura o els quatre anys 
de termini, puguin deposar, puguin fer una consulta 
sobre si encara aquest senyor que no fa cas del que 
volen els seus conciutadans, els seus representats, pot 
mantenir la confiança que tenia quan va ser escollit. 
Això no és vinculant directament, però té uns efectes 
similars d’estrès, com ha dit el professor Reniu, que 
crec que són substancials; ell ho ha dit com a «estrès» 
i jo he dit que no cal només fixar-nos a reduir costos 
de participació, sinó a augmentar-ne beneficis: que la 
gent sàpiga que efectivament la seva participació, com 
en qualsevol cosa de la vida, té un efecte, i, per tant, 
com que té un efecte, doncs, hi participo, sinó òbvia-
ment jo també m’ho aplico a la meva vida: les coses 
que no tenen efecte les deixo en un segon pla per les 
coses que realment són importants. Jo crec que això  
seria molt important, i estem encara en disposició  
que aquest element hi pogués ser incorporat, sense que 
això es converteixi en la llei omnicomprensiva de la 
participació ciutadana, que potser no cal que ho sigui.

El president 

Moltes gràcies. Doncs, senyor Requejo. 

Ferran Requejo i Coll

Gràcies. Molt breument, només..., a veure, estic obligat 
a triar una cosa de cadascú dels que han intervingut;  
no tot, clar. A veure, per ordre. 

De la diputada Calvet, la pregunta era: «Hauríem 
d’haver introduït principis en aquest dallò?» Jo crec 
que la resposta curta és «sí» –la resposta curta és «sí». 
És a dir, aquí tenim una oportunitat que el Parlament 
de Catalunya doni alguns elements..., tampoc ho can-
viarà tot amb aquesta llei, però sí que doni elements 
de tenir una voluntat, una vocació d’una concepció 
més avançada de democràcia, que no el que..., no sola-
ment de l’espanyola, sinó d’altres democràcies del nos-
tre entorn. Ja sé que estem, en fi, en un context que el 
principi de constitucionalitat, en fi, vaja, el decideix 
el Tribunal Constitucional més deslegitimat de tota la 
política comparada dels tribunals constitucionals i tri-
bunals suprems de totes les democràcies, eh? Però, no 
ho sé, per estimular, per exemple, que les institucions 
públiques incentivin la participació, a diferència del 
que diu la Junta Electoral Central, per exemple, bé, en 
això jo crec que la resposta és que sí. 
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El senyor Pedret, que deia que no volia parlar de ius 
naturalisme, però llavors em deia..., és que el debat so-
bre si el dret crea noves realitats, en fi, això també és 
un debat no precisament curt, eh? Només li diré, a veu-
re, una cosa: estic d’acord que les presses en el moment 
de fer..., tot a la vida en general, eh?, no només lleis, 
són males conselleres. Jo crec que aquí veiem una con-
tradicció en aquesta proposició de llei, que s’ha anat 
amb presses, segons vostè em deia, però en canvi s’ha 
volgut regular un tema bastant complex, i, clar, la jux-
taposició de presses amb complexitat, en fi, és un mal 
camí. Ara bé, introduir-hi –aquest és el comentari– 
aspectes per no caure en el que la sentència Ibarretxe,  
diguéssim, fa, això jo crec que no pot justificar fer una 
mala llei. És a dir, hem de tenir en compte això, però 
hem de tenir en compte moltes altres coses, eh? I jo 
per això proposava separar el que és participació ciu-
tadana del que són les consultes, per tant... També és 
veritat que en aquesta llei hi ha una certa expectati-
va. Jo crec que el Parlament de Catalunya no pot estar 
anys debatent aquesta llei, jo crec que com a molt tard  
per Nadal això hauria d’estar aprovat –com a molt 
tard, eh? Hi veig massa complicacions, complicacions 
en el sentit de complexitat, eh?, de voler-ho regular tot. 
En fi.

El senyor Santamaría, que diu que nosaltres hem vin-
gut aquí a parlar de la consulta de Catalunya i no-sé-
què. Escolti: no –no. Jo he vingut aquí, escolti, per una 
invitació molt amable de la presidenta del Parlament 
perquè en un text d’una proposició de llei que s’elabo-
ra nosaltres hi aportem el que ens semblen encerts, o 
punts crítics o el que sigui. El que passa és que aques-
ta llei és una llei que també inclou les consultes a ni-
vell de Catalunya, per tant, n’és un dels aspectes. Vaja, 
jo no sé si vostè creia que vindríem aquí a parlar d’ai-
xò, però jo no he vingut aquí..., jo he vingut a comen-
tar una proposició de llei i així ho he fet. O sigui que, 
si us plau, demanaria una mica més de seriositat en els 
comentaris, eh?

I, d’altra banda, vostè em diu: «No, és que el tema de 
la legalitat i legitimitat.» Bé, en quin camp de mines 
entra, vostè. Em diu vostè: «És indissociable.» Home, 
escolti, no (l’orador riu), no és indissociable. Valga’m 
Déu, això és un debat de tota la història del pensament 
polític: la tensió que hi ha entre legitimitat i legali-
tat. D’això ja en parla Tucídides, d’això en parla Cice-
ró, d’això en parla Tocqueville, d’això en parla Stuart 
Mill. Això és una de les tensions permanents entre el 
liberalisme polític, per una banda, i els principis de-
mocràtics, per una altra. No n’hi ha cap dels dos que 
sigui superior normativament a l’altre, i les democrà-
cies liberals són una tensió entre aquests dos principis, 
i pot un tirar cap a la legalitat i un, cap a la legitimitat. 
Ara, que ningú em digui que són dos principis total-
ment harmònics, perquè no, escolti, el que hi han són 
productes legislatius, però sempre estan en tensió amb 
els principis legitimadors. És a dir, en fi, tinc diversos 
llibres escrits sobre això; és un dels meus temes pre-
ferits i, per tant, ho deixaré aquí per la paciència, eh?, 
del president.

A la senyora Camats, a veure, només un punt: jo vol-
dria que el meu país fes algun dia una bona llei de par-

ticipació ciutadana, francament, perquè crec que és un 
dels punts de qualitat democràtica. No tots els països te-
nen una bona llei de participació ciutadana, alguns pa-
ïsos no tenen ni llei de participació ciutadana, i és una  
oportunitat. I en el que em quedo amb recança és que 
aquesta proposició de llei..., sincerament, crec que no 
es farà una bona llei de participació ciutadana. Per ai-
xò jo deia..., no és per despejar a córner i que no vul-
gui que es faci; no, jo vull que es faci, eh?, però tinc 
por que, tal com van les coses, si a sobre hi posem 
les presses, aquí això surti un bunyol jurídico-político, 
eh?, o sigui, una cosa una mica...

I insisteixo molt, en canvi, en el punt de la sindicatu-
ra. La sindicatura jo crec que aquest Parlament l’ha de 
fer: una llei de la sindicatura electoral. No en aquesta 
llei, facin... I no esperin, si us plau, a fer la llei electo-
ral, que no la faran mai, eh? Facin una llei ad hoc..., 
no ad hoc, una llei sola de sindicatura electoral, si us 
plau, però això tinguin-ho resolt per Nadal, també. 
És que, vaja, em sulfuro una mica perquè em sembla 
–com a ciutadà, ja, eh?–..., perquè és una mica fort que 
no tinguem una llei electoral el 2013, eh?, i encara hi 
patim i amb presses per no tenir-la. O sigui, en això sí 
que, en fi, em poso una mica fort.

La senyora Mejías. Bé, una mica ja he contestat també 
això de la legalitat, de l’estat de dret. D’estat de dret no 
n’hi ha un, d’estats de dret n’hi ha molts; no hi ha dos 
estats de dret iguals al món, eh? Quan es parla d’estat 
de dret, «estat de dret» és una abstracció. És com quan 
es parla, jo què sé, d’estat federal, no? Bé, escolti, de 
federacions n’hi han vint-i-tres; d’estats de dret, eh?, 
de democràcies, n’hi han moltes. I sí que una mica em 
refereixo també al mateix principi, eh?, d’aquesta ten-
sió que hi ha sempre hi ha entre legalitat i legitimitat, 
que això són dues coses que alguns moments van jun-
tes, però són els menors; normalment les tensions sem-
pre són molt més permanents en la majoria de casos.

I sobre el punt del tema dels setze anys, sembla que ja 
la tenia preparada perquè he portat un quadre sobre els 
països que tenen regulat... Hi han, de la Unió Europea: 
Àustria, sufragi actiu; en el sufragi passiu no, és als di-
vuit. Als setze, Àustria té regulat el sufragi actiu, eh? 
Hi han estats que distingeixen i no fan les mateixes 
regles a la cambra alta i a la cambra baixa, eh? La ma-
joria ho fa tot igual, però hi han algunes distincions. 
En fi, no n’hi ha més. I dels estats europeus que no són  
de la Unió Europea, en tinc aquí una petita llista, eh?, de  
Noruega, Suïssa, Andorra, Islàndia, divuit anys; di-
vuit anys és l’estàndard, diguem-ho així. Ara, ja dic, 
hi han arguments per posar els setze anys. És a dir, 
que no... Hi han fins i tot associacions, no?, que estan 
motivades per rebaixar l’estat de vot, eh? Per tant, si la 
decisió política majoritària, doncs, és aquesta, doncs, 
això es pot defensar perfectament.

I, finalment, el senyor Rull. A veure, la distinció dels 
referèndums. Jo ja he dit que això era un criteri a tenir 
en compte quan es fa una llei de consultes, però no és 
l’únic criteri que hi hem de tenir en compte. O sigui, 
jo aquí, en el subjecte, em faig fort que s’ha de dis-
tingir entre l’àmbit de consulta: l’àmbit de consulta a 
nivell local és diferent que l’àmbit de consulta a nivell 
de Catalunya; el cens no pot ser el mateix. Jo crec que 
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el de nivell local pot estar obert als residents, amb el 
mínim, per això que jo defensava –un mínim, eh?, he 
dit dos anys com un exemple, eh?, però pot ser un altre 
termini temporal. Però en les decisions sobre el futur 
de Catalunya jo crec que, sobretot la consulta sobre el 
futur polític de Catalunya, ha de ser el mateix cens que 
els que voten al Parlament de Catalunya. És que, si no, 
costa molt..., vaja, a mi em seria impossible d’explicar 
als meus col·legues europeus i americans, etcètera, que 
aquí fem un cens «rar» –entre cometes–, per decidir 
una decisió, eh?, que afecta el futur polític de... Jo això 
ho descartaria. O sigui, no per la cosa d’haver de fer..., 
perquè estem aquí, constrets legalment, una cosa dife-
rent de la Llei de referèndums hem de fer un mal cens. 
I això seria, jo crec, un mal cens, eh? És a dir...

Bé, em sembla que ja m’he excedit, no? (Pausa.) Bé, 
ho deixo aquí, gràcies.

El president

Moltes gràcies. Doncs, senyor Reniu.

Josep Maria Reniu i Vilamala

Molt bé, moltes gràcies. Intentaré també ser breu en 
algunes de les qüestions.

Respecte al que deia la diputada Gemma Calvet, i que 
crec que pot ser rellevant, es preguntava sobre, entre 
altres qüestions que ja s’han contestat, una certa reser-
va sobre el vot electrònic, si seria real implementar-lo 
ja en termes econòmics, en termes tècnics. La respos-
ta, curta: «sí». I la resposta en cent quaranta caràcters 
seria «sí» repetit setanta vegades. Per què? Perquè en 
termes econòmics el que genera són economies d’es-
cala, sobretot en el plantejament que es feia o que en-
tenc que pot ser d’interès dins d’aquesta proposició de 
llei i, amb extensió, la futura llei electoral de Catalu-
nya; genera economies d’escala perquè, per tant, aquí 
reduïm molta despesa pel que fa a papereria, logística, 
bla, bla, bla. I, a banda, també permet una millora tèc-
nica, però no només tècnica, sinó també participativa.

Tot i que no hi ha cap correlació que posi en evidència 
que la introducció d’un mecanisme tecnològic fa pujar 
la participació, sí que és cert que obre una via nova 
de participació i, per tant, aquells ciutadans que..., i si 
van vostès al 2012, si van al 2010, si van més enrere, 
trobaran com el creixent nombre d’usuaris de vot per 
correu postal a dins el Principat ha anat en augment 
elecció rere elecció, veuran com pot donar una possi-
bilitat viable, real, efectiva, ja. A sobre, aquí al país en  
tenim una de les empreses capdavanteres mundials, 
que, a més, fa molts anys que hi mantenim una excel-
lent relació acadèmica, que, a més, ja van ser els res-
ponsables de tirar endavant una prova pilot l’any 2003, 
patrocinada per l’Àrea de Processos Electorals, a les 
eleccions al Parlament de Catalunya. Escolti’m, el 
know-how el tenim; el problema és la voluntat política, 
com sempre, malauradament, succeeix en determinats 
aspectes en aquest sentit.

Pel que fa al senyor Pedret i a la metàfora que poste-
riorment han anat recollint també la senyora Camats 
i el senyor Rull, m’ha fet pensar en una qüestió. Ahir 

al vespre –i no se m’ofengui, òbviament– mentre tam-
bé preparava algunes notes, veia una de les pel·lícules 
que és dels meus referents cinèfils, protagonitzada per 
Clint Eastwood: La fuga de Alcatraz. I a La fuga de 
Alcatraz no tenia serra, no tenia martell, però aconse-
guia sortir-se’n amb un tallaungles. Què vull dir amb 
això? Vull dir que em sembla que el debat no és tant 
si el martell o la serra, sinó que es tracta realment de 
la voluntat de fer servir una eina per arribar a un dels 
objectius, com és en aquest cas de les consultes no re-
ferendàries i la participació ciutadana.

En la mateixa línia d’alguns dels arguments exposats 
pel senyor Pedret o el senyor Santamaría, inclús en al-
guna qüestió de fons de la senyora Mejías, vaja, ens 
portaria molt entrar en aquest debat de legitimitat/le-
galitat, com ja apuntava el doctor Requejo. Jo crec, en 
primer lloc, que el dret el que ha de fer és resoldre 
problemes, no crear-los. I, per tant, jo crec que aquí 
l’argument sembla que s’utilitza al revés, eh?: «Vegem 
com jurídicament podem anar situant dics de conten-
ció a una demanda ciutadana», com és, en aquest cas, 
la participació o la possibilitat d’expressar-se sobre el 
futur polític de Catalunya.

Vostè, senyor Santamaría, feia referència que havíem 
vingut aquí a parlar de la consulta. Jo, per part meva, 
l’hi puc dir que no, com ha dit abans el senyor Reque-
jo, i inclús li ho puc ampliar: quan jo havia de parlar 
sobre la consulta..., està plasmat en un document de 
220 pàgines, que està a la disposició..., i que allí sí que 
recullo el que faig meu, com la resta de membres del  
Consell Assessor per a la Transició Nacional, el que allí 
es parlava. Aquí parlem d’una proposició de llei, amb 
llacunes, amb aspectes positius i que són els que, millor 
o pitjor, òbviament, hem intentat posar de manifest.

Pel que fa a les intervencions o a les observacions de 
la senyora Camats, jo només voldria aturar-me en dues 
qüestions: una, la del caràcter vinculant. Òbviament, hi 
ha una obligació ètica, i jo estic d’acord que, podríem  
dir-ne, la transaccional seria: si hem d’incloure que 
com a mínim hi hagi aquesta obligació ètica, etico- 
política, de no admetre la no-resposta com a resposta, 
doncs, bé, acceptem-ho; però, vull dir, ha d’haver-hi 
algun tipus d’impacte polític, perquè, si no, estem en 
el que dèiem abans i que també el doctor López hi in-
cidia: escolti’m, és que si no..., a veure, abans és l’obli-
gació que la devoció: si no tindrà cap efecte la meva 
participació, doncs, ens trobarem...

Per exemple, ell feia referència –i ara acabaré– al re-
ferèndum sobre el mal anomenat «tractat de la Unió 
Europea», el 2005. Va ser molt curiós perquè, abans 
de la data oficial, es va realitzar una prova pilot de vot 
electrònic, òbviament bastant dirigida per part d’una 
empresa que no té interès que el vot electrònic remot  
funcioni com és Indra, en cinquanta-dues ciutats de 
tot el territori espanyol que no podien ser capitals  
de província i que havien de tenir més de 120.000 ha-
bitants. Estaven cridats a participar-hi un total de 2 
milions de potencials electors, per una prova pilot, 
durant una setmana, eh?; vot electrònic, amb urnes  
presencials, durant una setmana. No només per qües-
tions logístiques, que també, no només per manca de 
voluntat que sortís bé, que també, sinó pel fet també 
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de no tindre cap tipus de valor, ni jurídic ni polític, 
ni pràcticament cap difusió, la despesa va comportar 
que només votés el 0,5 per cent d’aquells 2 milions 
de persones. Com a anècdota li podré dir que jo ho 
monitoritzava a bona part del territori a Santa Coloma  
de Gramenet, que va ser el municipi de la província de  
Barcelona, que va ser el seleccionat; això s’acabava  
el divendres, i el dijous arribava un missatger d’UPS o 
d’una empresa de transports dient: «Escolti’m, on haig 
de deixar aquestes caixes?» I els de l’ajuntament diuen: 
«–Escoti’m, i què són? –Ah, doncs, són uns flyers que 
envia el Ministeri de l’Interior per fer això de la vota-
ció.» Diu: «Escolti, acabem demà», eh? O va coinci-
dir, per exemple, a Figueres, que és l’altre municipi, 
gironí, amb el procés de regularització d’estrangers; 
per tant, les dependències que s’havien habilitat a dins 
l’ajuntament, doncs, es van omplir de... Vull dir, òbvi-
ament, hi ha d’haver algun tipus resposta. 

I pel que fa al CERA, vostè tenia dubtes sobre si una 
persona trenta anys fora hauria de participar... Home, 
jo crec que, en consultes de l’àmbit nacional –que hi 
fèiem la diferenciació nacional/local–, indubtable-
ment sí –indubtablement sí. Hi ha molts països que no 
reconeixen el dret dels seus ciutadans residents a l’ex-
terior de participar en processos polítics; un dels més 
innovadors l’any 2006 va ser Mèxic. Home, jo crec 
que nosaltres, com a mínim..., i més amb una comuni-
tat catalana a l’exterior que té un potencial de divulga-
ció cultural, econòmic, social, que manté uns vincles, 
diguem-ne, més que rellevants, a mi és que ni em pas-
saria pel cap de dir que no. Òbviament en l’àmbit local 
entendria que no hi hagués aquesta previsió, però sí 
que en l’àmbit nacional, o en l’àmbit de consultes de 
tot el territori català, hi haurien de tenir com a mínim 
la possibilitat, i jo crec que el dret de participar-hi. La 
FIEC està molt proactiva en aquest sentit.

Finalment acabaria amb dues qüestions, una més de 
detall a la senyora Mejías, quan també preguntava so-
bre el CERA, la diferència entre el CERA i la proposta 
d’un registre voluntari. Miri, bàsicament la modifica-
ció del 2011 del sistema de CERA, la introducció del 
voto rogado, el que fa és que transforma el que abans 
era un procediment en quatre etapes, una de les quals 
implicava la presència personal del ciutadà en el con-
solat o ambaixada pertinent: l’ha convertit de quatre 
a vuit, i en aquests vuit passos, en dos el ciutadà s’ha 
de desplaçar sí o sí al consolat o l’ambaixada perti-
nent. En un entorn europeu això no genera cap tipus de  
problema, o no genera massa problemes més enllà 
d’haver-te de desplaçar dos dies a un consolat o una 
ambaixada, quan el consolat, doncs, bé, està per al-
tres feines o l’ambaixada potser està saturada o no hi 
té massa interès. En zones del planeta com pugui ser 
l’Amèrica Llatina, com pugui ser l’Àfrica, com pugui 
ser el subcontinent asiàtic, ja li dic jo, i l’experiència ho 
demostra, que és impossible: ha baixat el 80 per cent 
de registre de votants, perquè no és automàtic, al ser 
voto rogado implica que un s’ha de desplaçar, digués-
sim, com en una fe de vida; atesa també la mala praxi 
que hi ha hagut en diferents processos, ha de fer aques-
ta fe de vida i desplaçar-se no una vegada per dema-
nar-lo, sinó dues vegades: una per demanar-lo, l’altra 
per recollir-lo, i, al capdavall, poder després emetre 

el vot. Si aquí afegim tota la problemàtica de funcio-
nament dels sistemes de correus –no només en el cas 
espanyol, sinó en diferents zones del planeta–, doncs, 
home, com a mínim és problemàtic el funcionament o 
la inclusió en aquest CERA.

El registre voluntari aniria vinculat a una qüestió d’u- 
tilització, com li deia abans, de les noves tecnologies. 
Si vostè té signatura digital, té algun tipus de meca-
nisme, pot incorporar-se en aquest registre. Que em 
faci l’advertiment de dir: «Però, escolti, és que això 
són llistes de noms que no se sap com s’utilitzaran.» 
Home, jo crec que és una prevenció que entenc que es-
tà fora de lloc, perquè el cens també ho és, i el padró 
també, i hi han mecanismes, precisament, per evitar la 
mala utilització d’aquests documents.

I, finalment, les observacions del senyor Rull. Compar-
teixo el fet que, òbviament, s’ha d’intentar trobar aques-
ta diferenciació respecte als referèndums, a la 4/2010, 
perquè si no n’acabaríem replicant el mateix, i, òbvia- 
ment, els punts centrals són cens i mecanismes de  
supervisió i control. Jo amb el cens crec que pot ser su-
ficient ampliar-lo a setze anys, i de fet no hi veig més 
problemàtica. On sí que hi ha la problemàtica és en el 
que dèiem abans: la incorporació, en el cas de consul-
tes en l’àmbit nacional, d’estrangers, precisament pels 
arguments que abans s’han dit i que no repetiré. O en 
tot cas hi pot haver el problema de confecció d’aquest 
cens, i aquí sí que, bé, s’haurà de veure com poden es-
tablir-se mecanismes d’actualització d’aquest cens via 
l’Idescat o via els padrons continus, o en el cas que o 
el Govern de l’Estat espanyol, o el Ministeri de l’Inte-
rior o la Subdirecció General de Processos Electorals 
també s’avinguessin a actualitzar aquestes dades. 

Però on sí que jo crec que és rellevant és en l’àmbit 
de supervisió, o els organismes de supervisió i con-
trol. Com s’ha dit, jo crec que la sindicatura electoral 
de Catalunya hi ha de ser; no perquè hi sigui invalida 
aquesta diferenciació que es pretén trobar, perquè pot 
seguir existint aquell mecanisme de supervisió, en tant 
que siguin les entitats promotores, tal com està redac-
tat en la llei, però no en canvi en el mecanisme de con-
trol, perquè al capdavall aquesta sindicatura el que ha  
de fer també és organitzar-ho, ha de ser l’aparell logís-
tic que ho portarà a terme, perquè, encara que no es di- 
gui, si no és la sindicatura, serà l’Àrea de Processos 
Electorals, que haurà d’abastir sobretot l’àmbit nacio-
nal, però també l’àmbit local: els municipis no dispo-
sen d’infraestructures o de capacitat logística per tirar 
endavant determinades consultes.

En tot cas, només permeti’m acabar, president, amb un 
recordatori, que és el mateix que ja feia també abans, 
i que voldria reiterar, que és: si us plau, aprovin la llei 
electoral; ens podria ajudar a resoldre moltes proble-
màtiques, una de les quals és aquesta que hem intentat 
posar de manifest.

Gràcies.

El president

Molt bé, doncs, moltes gràcies, i agrair-los de nou que 
hagin estat avui aquí i les seves intervencions. 
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I per a la resta, suspenem la sessió i la reprenem a les 
quatre.

La sessió se suspèn a un quart de tres de la tarda i dotze 
minuts i es reprèn a les quatre i sis minuts.

El president 

Molt bé, doncs, reprenem la sessió donant la benvinguda 
al senyor Carles Viver Pi-Sunyer, director de l’Institut 
d’Estudis Autonòmics i catedràtic de dret constitucio-
nal de la Universitat Pompeu Fabra, i a la senyora Maria 
Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l’Autoritat Ca-
talana de Protecció de Dades. 

Compareixença 
de M. Àngels Barbarà Fondevila, directora 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades, amb relació a la Proposició de llei 
de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana (tram. 353-00108/10)

Començaríem, doncs, amb la senyora Barbarà, per un 
temps de deu minuts. Endavant.

La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades (Maria Àngels Barbarà Fondevila)

Bé, moltes gràcies, senyor president. M’han dit que 
havia d’anar molt..., al més breu possible, i, per tant,  
apuntaré les idees, i, si de cas, després a preguntes i res-
postes ja tindrem temps d’aprofundir-hi una mica. En 
primer lloc, per això, no puc deixar d’agrair la possibi-
litat de comparèixer davant d’aquesta cambra per parlar 
sobre aquesta proposta de llei. 

Ens trobem davant d’una iniciativa vinculada a la par-
ticipació dels ciutadans en assumptes públics, recone-
gut en l’article 23 de la Constitució espanyola, i també 
està reconegut en l’article 29, concretament en el punt 
6, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, quan reco-
neix el dret dels ciutadans a promoure consultes. Per 
altra banda, l’article 122 de l’Estatut d’autonomia es-
tableix les competències de la Generalitat per regular 
les diferents modalitats de participació. 

Bé, entrats ja en aquest punt, direm que, al tractar-se 
d’un tema recollit en l’article 23 de la Constitució es-
panyola, estem davant d’un dret fonamental davant del 
qual el dret de protecció de dades té, a més a més, el 
caràcter de dret instrumental: ha de ser l’instrument 
necessari per tal de permetre establir les condicions de 
legitimitat del tractament, de proporcionalitat, d’exac-
titud de les dades i de confidencialitat per tal que el 
dret a participació sigui realment efectiu. 

Des de l’autoritat, per tant, valorem molt positivament 
que a l’article 10, que és el dedicat a sistemes de ga-
ranties, s’estableixi específicament que durant el pro-
cés de consulta «s’ha de garantir el compliment de la 
normativa de protecció de dades de caràcter personal». 
Ara bé, en el transcurs d’aquesta breu intervenció sí 
que els apuntaré una sèrie de previsions concretes, que 
crec que s’haurien d’incorporar dins la mateixa llei per 

tal d’evitar que la declaració de l’article 10 no quedi 
buida de contingut. 

És imprescindible, sempre ho diem, el tractament 
adequat de la informació per tal que el ciutadà tingui  
confiança en com són tractades les seves dades, i preci- 
sament en aquest cas, per afavorir la confiança dels 
ciutadans en la participació d’un procés d’aquesta na-
turalesa, creiem que és important, perquè cal que es 
garanteixi la fiabilitat dels resultats i els drets de les 
persones. 

Feta aquesta introducció molt breument, llavors, la 
meva intervenció es centrarà en tres apartats d’acord 
amb els diferents processos de tractament de dades: el 
tractament de dades en el procés de votació, en les da-
des d’iniciativa ciutadana, i en la utilització dels mit-
jans electrònics. 

Pel que fa al primer punt, concretament a la llista de 
votació, la primera qüestió que es presenta és determi-
nar l’instrument pel qual es determinaran les persones 
que poden participar en el procés de consulta. L’article 
cinquè de la proposició de llei estableix quines seran 
aquelles persones que podran votar, però totes –al fi-
nal en parlarem més acuradament– tenen un denomi-
nador comú, i és que «estan degudament inscrites com 
a domiciliades en el padró d’algun municipi de Catalu-
nya». També l’article 14.4 s’hi refereix: «En el moment  
de la votació en les meses ha d’haver-hi una llista de 
persones inscrites en el padró que puguin exercir el seu  
dret a vot». Tots sabem que el padró municipal d’habi-
tants és el registre administratiu dels veïns del muni-
cipi, i també que l’article 7.1 de l’Estatut d’autonomia 
estableix que la condició política de catalans o ciuta-
dans de Catalunya ve determinada perquè són aquells 
espanyols «que tenen veïnatge administratiu a Cata-
lunya»; per tant, el padró municipal d’habitants acaba 
determinant també els ciutadans que tenen la condició 
política de catalans. 

L’ús del padró com a tal, en definitiva, que pot deter-
minar qui ha de participar en la consulta, no plante-
ja cap problema des del punt de vista de protecció de  
dades pel principi de finalitat recollit en l’article 4  
de la normativa. La normativa que regula el padró, per 
altra banda, admet el seu ús per a l’exercici de compe-
tències en què la dada relativa al domicili o residència 
resulti rellevant, tal com recentment també ha recollit  
el Tribunal Constitucional amb una sentència, la 
17/2013, de 31 de desembre.

Amb relació a aquest tema, he de dir que a l’autoritat 
hem rebut diferents denúncies o consultes referents a 
aquest tema, per l’autorització del padró municipal per 
a algun tipus de consultes; una concretament ara re-
cordo que estava relacionada amb un equipament edu-
catiu, era una consulta vinculada a la construcció d’un 
equipament escolar, i nosaltres vam concloure que 
l’ajuntament hi tenia competència, la dada que tenia el 
padró del domicili era rellevant, i que, per tant, podien 
utilitzar aquestes dades amb aquesta finalitat.

Hem de pensar que la utilització del padró inclou la 
possibilitat d’utilitzar el nom, cognoms i residència, 
però també altres qüestions o dades, com poden ser el 
DNI o també la data de naixement. Des del punt de 

Fascicle segon
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vista de protecció de dades, nosaltres considerem inte-
ressant la utilització, per exemple, que, al fixar la data 
de naixement, podem no tractar les dades d’aquelles 
persones que no estiguin convocades en aquest pro-
cés electoral. I des del principi de qualitat de les dades, 
aquest punt de vista és interessant, perquè es tractaran 
només les dades de només aquelles persones que estan 
convocades en el procés electoral; per exemple, ara,  
tal com està en el projecte de llei, la llista de votació 
inclourà les persones inscrites en el padró majors de 
setze anys que tinguin la condició política de ciutadans 
o que siguin ciutadans d’altres estats de la Unió Eu-
ropea, o d’Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa, 
sempre que no hagin estat privats del seu dret de vot. 

Respecte a la llei que es va tramitar a l’anterior legis-
latura, hi ha aquest tema dels setze anys. Des del punt 
de vista de protecció de dades, tampoc hi ha cap in-
convenient que l’edat mínima sigui de setze anys, per-
què el Reglament de la Llei orgànica de protecció de 
dades estableix en catorze anys la data a partir de la 
qual els menors poden donar el seu consentiment per 
al tractament –de les seves dades, evidentment.

Hi ha un altre punt, amb relació a aquesta daixò, que 
sí que hi voldria fer una referència, i és que, per a la 
determinació de les persones legitimades, l’article 5 
de la proposició preveu que en queden excloses les 
persones que estiguin privades dels seus drets polítics. 
Aquesta dada no la trobarem, en el padró, i s’hauria 
de preveure alguna altra manera de poder saber com 
l’aconseguim. 

Amb relació –seguint en aquest tema– al que fa refe-
rència al padró per a la formació de les meses, preveu 
també l’article 10.4 que s’utilitzarà el padró per al sor-
teig de les persones que formaran part de les meses. 
Evidentment, en aquest cas també es considera relle-
vant la utilització de les llistes, perquè s’ha de tindre 
la condició de veí per poder estar en una mesa electo-
ral, i, des del punt de vista de protecció de dades, tam-
poc hi ha inconvenient d’utilitzar el padró en aquest 
cas, a causa del principi de finalitat.

Hi ha un altre tema que és la campanya informativa; 
s’hi refereix l’article 9.c de la proposició, que preveu 
que hi haurà una campanya informativa d’entre quin-
ze dies i un mes de durada. Des d’aquest punt de vista, 
es podria plantejar el dubte de si es pot utilitzar el pa-
dró amb aquesta finalitat. No sembla que des del punt 
de vista de la normativa de protecció de dades, amb 
el principi de finalitat hi hagi inconvenient en l’ús del 
padró per part de l’administració pública convocant. 

Una cosa que hem de garantir, també, és l’actualitza-
ció de les dades: garantir que les persones que figurin 
a la llista de votació són realment les que hi han de  
figurar, amb un principi de qualitat de les dades. Per 
això resulta imprescindible adoptar una data de refe-
rència; podria ser, per exemple, la data de la convoca-
tòria de la consulta, en què es determinarà la utilització  
del darrer padró disponible en aquella data.

I, finalment, un punt referent a aquest apartat, encara, 
és l’establert en l’article 14.4, quan diu que la proposi-
ció preveu que el personal que designa l’administració 
convocant ha de custodiar la llista, però sembla ne-

cessari establir-hi algunes garanties addicionals. Hem 
de tindre en compte que convindria recollir el caràcter 
confidencial d’aquestes llistes, l’ús exclusiu pels mem-
bres de les meses o de les «persones de suport» a què  
es refereix l’article 10.5, i el moment i la forma en  
què s’ha de procedir a la seva destrucció. Hem de tenir 
en compte que a les llistes hi constaran, per un cantó, 
dades identificatives, però també l’anotació de perso-
nes que han votat. Amb relació a això, vull fer refe-
rència que, d’acord amb l’establert en el Codi de bona 
conducta en matèria electoral de la Comissió de Venè-
cia, que es va aprovar a la Comissió de Venècia en el 
si del Consell d’Europa l’any 2002, el fet de no anar 
a votar també es considera una opció política, i, per 
tant, s’ha d’incloure dins del secret del vot. Per tant, 
seria important recollir també la destrucció d’aquestes 
llistes una vegada s’ha produït la consulta. 

Molt ràpidament em dirigeixo al segon punt, que és el 
tractament de les dades en el cas de la iniciativa ciuta-
dana. Aquí hem d’anar directament..., veurem que hi 
han dades personals, tant per part dels promotors com 
de les persones que donen suport a la iniciativa ciuta-
dana per a la celebració d’una consulta. Llavors, per ja 
avançar molt directament, els diré el més important, 
i és que en el cas de la recollida de signatures, i per  
fomentar la confiança del ciutadà en el procés, pre-
cisament, que s’estableix, caldria que el ciutadà sigui 
plenament conscient de la finalitat de la recollida i de 
les condicions en què es tractarà aquesta informació. 
Així, convindria preveure en la llei com, en el moment 
de la recollida, s’informarà al ciutadà dels termes de 
l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades; 
aquesta informació hauria de ser clarament visible en 
cada un dels impresos on es recullin, i, concretament 
–per no allargar-m’hi–, els diré que la nostra proposta 
seria incorporar a la mateixa llei diferents previsions: 
que les dades recollides en aquests impresos només 
han de poder ser utilitzades amb la finalitat d’exercir 
la iniciativa concreta del plantejament de la consulta; 
cal garantir la no-difusió de la identitat de les persones 
signants, llevat que aquestes ho hagin autoritzat ex-
pressament, a banda de la signatura, i que, un cop ce-
lebrada la consulta, aquestes dades siguin destruïdes.

I un punt més, sí: l’article 23.2 aclareix que els res-
ponsables de la comissió promotora «són responsables  
de l’autenticitat de les signatures». Caldria aclarir que 
la responsabilitat de la comissió promotora no es li-
mita a l’autenticitat de les signatures, sinó que també 
abasta l’adequat tractament de la informació d’acord 
amb els principis de finalitat i confidencialitat. 

Per no allargar-me, només amb relació a la utilització 
dels mitjans electrònics, els diré que, en principi, la 
utilització de mitjans electrònics no planteja cap obs-
tacle per poder excloure l’aplicació d’un sistema de vot 
electrònic. Em referiré al decàleg en els aspectes a te-
nir en compte que vaig comentar quan em van con-
vidar a la ponència de la llei electoral, i que vaig fer 
arribar als diputats, i que, si vostès volen, amb molt de 
gust els el faré arribar. Però sí que voldria fer dos in-
cisos molt curts, i que són que l’article 28.1 de la pro-
posició recull, d’alguna manera, bona part d’aquests 
requeriments, però hi han dos aspectes que nosal-
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tres creiem que són importantíssims: un és la neces-
sària segregació de les funcions en matèria de segu-
retat de la informació respecte dels òrgans o empreses 
que puguin participar en la gestió del procés de vota-
ció. Respecte a això, ho apunto, i si vostès volen que 
els ho aclareixi –jo crec que és un tema important– i 
després tinc temps, ho faré molt de gust. I també, en 
aquest mateix article, el 28.1.f, respecte a la transpa-
rència diu que el sistema ha de ser transparent per tal 
de permetre la verificació del funcionament. Ara bé, 
convé tenir present que la transparència sobre determi-
nats aspectes d’arquitectura i funcionament del sistema 
electrònic no hauria de comprometre la seguretat del 
sistema; pensem en la sentència del Tribunal Consti-
tucional alemany, per exemple, que, si vostès ho volen, 
més endavant també comentaré, perquè em sembla que 
estic absolutament fora de temps. 

I, per una altra banda, també respecte al mateix arti-
cle, per ser molt concreta –el 28.1.f– no sembla que la 
supervisió externa hagi d’estar confiada tan sols a ac-
tors interessats, com preveu aquest article, sinó que, 
quan es tracti de verificació d’aspectes tecnològics, 
aquesta funció hauria de correspondre a entitats inde-
pendents de reconegut prestigi com a part del sistema 
de garanties que preveu l’article 10.

He intentat ajustar-me el màxim possible, anar molt 
ràpida. Suposo que els dec haver plantejat algun dub-
te, i estic a la seva disposició per contestar-los-els.

El president

Molt bé, moltes gràcies. 

Compareixença 
de Carles Viver Pi-Sunyer, director de l’Institut 
d’Estudis Autonòmics i catedràtic de dret 
constitucional de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei 
de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana (tram. 353-00114/10)

Doncs, té la paraula ara el senyor Viver.

Carles Viver Pi-Sunyer (director de l’Institut 
d’Estudis Autonòmics i catedràtic de dret 
constitucional de la Universitat Pompeu Fabra)

Gràcies, president. Gràcies per haver-me tornat a con-
vidar a comparèixer davant de la comissió. És sempre 
un motiu de satisfacció, per mi, poder col·laborar ni que 
sigui molt modestament en les tasques, altes tasques  
i també molt complicades tasques, que té la comissió 
entre mans.

Jo ja vaig comparèixer respecte d’un primer projecte 
d’aquesta proposició de llei fa uns quants mesos, i ja en 
vaig manifestar la meva opinió, i em sembla que puc 
remetre al que vaig dir en aquell moment, no? I, per 
tant, em podria centrar, com a mínim en la primera in-
tervenció, en quatre o cinc idees generals, molts gene-
rals; ja no entraré a analitzar el detall concret de cada 
un dels articles ni en qüestions de tècnica legislativa, 
sinó quatre reflexions o cinc sobre cinc temes que a mi 

em preocupen tal com estan, possiblement per defecte 
meu més que no pas de la proposició.

En primer lloc, observo que l’objecte de la futura llei 
s’ha ampliat: ja no es limita només a les consultes re-
ferendàries mitjançant votació, sinó que s’ha ampliat  
al que se’n diu «altres mecanismes de participació ciu-
tadana». A mi em sembla bé des del punt de vista ju-
rídic; des de la perspectiva jurídica, em sembla que és 
una bona opció la idea de no dispersar la legislació: 
ja tenim un ordenament prou complicat com perquè 
ara hàgim de fer cinc lleis sobre aquests diversos me-
canismes de participació, per tant, jurídicament em  
sembla bé fer-ne una. El que passa és que n’hem de 
treure una conseqüència, d’això: si diem que apostem 
per fer-ne una, l’hem de fer tota aquí. Llavors, el pro-
blema que ens trobem –suposo que això ja ho deuen 
veure, perquè això és fàcilment visible– és que s’anun-
cia que hi han diverses vies però després no les regu-
len. Llavors, jo crec que seria bo intentar-ho regular 
tot en aquesta llei i evitar la dispersió normativa. I, per 
tant, si aquest n’és l’objectiu, la regulació d’aquestes 
altres alternatives també ha de ser prou completa per-
què no necessitem després lleis de desenvolupament 
d’aquesta llei marc, per dir-ho així, no? I això ho hem 
de fer compatible amb el fet que els processos legis-
latius no es poden eternitzar, i aquest tampoc, i, per 
tant, clar, si ara ens posem a fer una llei exhaustiva..., 
tampoc no podem eternitzar aquest procés. Aquí te-
nim un problema que s’ha de resoldre i hi han meca-
nismes per resoldre’l, no?

Segona reflexió: a mi no em queda prou clara la con-
figuració que es fa de les diferents figures de partici-
pació i de les distincions entre aquestes. Per exemple, 
no em queden prou clares les consultes que es fan mit-
jançant votació de les que no es fan mitjançant vota-
ció però que són també consultes. Jo crec que això és 
molt important. És possible que, si es fa ja la regula-
ció a la llei d’aquestes diferents vies, això ja s’aclarirà 
allà; però, de moment, tal com està, clar, sembla, per 
exemple, que les consultes que no es fan a través de 
votació es diferencien perquè es poden dirigir a sec-
tors socials, no cal que sigui a tota la..., s’utilitza en un 
cas «ciutadania» i en l’altre «població», que jo no sé  
si aquí es vol fer una diferència expressament o no: 
diu que es pot preguntar «a tota la ciutadania», men-
tre que l’altre diu «a la població»; bé, això, si són dues 
coses diferents, s’ha d’aclarir; si són la mateixa, s’ha 
d’utilitzar la mateixa paraula, no?, hi entenc jo.

Bé, per tant, sembla que la diferència seria que les 
que no són per via d’elecció es poden referir a tota  
la ciutadania o a sectors, però llavors, quan és a tota la  
ciutadania, en què es diferencia de les altres? En el fet 
que el mitjà són processos comunicatius i de diàleg? 
Si és aquesta, la distinció, és poc entenedora, no? Per 
altra banda, si és aquesta la distinció, com es distin-
geixen aquestes consultes de les actuacions previstes 
a la lletra c, els fòrums de participació, que també són 
mecanismes de comunicació i diàleg? 

En definitiva, jo crec que aquí tenim un problema per 
clarificar una mica aquestes figures, que, hi insisteixo, 
quan es regulin, si es regulen, aquestes figures a la llei 
ja quedarà més clar.
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La tercera gran reflexió fa referència a l’article 5, un 
article realment important, el del cens, qui pot ser cri-
dat a votar. Aquí se’m plantegen dos interrogants: en 
primer lloc, d’entrada, diem a la proposició que hi es-
tan legitimats els ciutadans catalans majors de setze 
anys, també els ciutadans d’altres països de la Unió 
Europea i els de Schengen, no? I la pregunta és: quan 
fem aquesta definició, estem fixant el cos electoral, el 
cens que en totes les consultes –perquè a més el tenim 
a les «Disposicions generals», no a les consultes per 
via de referèndum– ha de ser cridat? O estem definint 
un denominador comú màxim a partir del qual en ca-
da consulta es podrà escollir quin n’és el cos electo-
ral o el cens al qual apel·larem, a qui cridarem, no? 
A mi em fa l’efecte que això s’ha de matisar. Jo apos-
taria –és una opinió– per la màxima flexibilitat, és a 
dir, a mi no em sembla malament fer un primer arti-
cle en què es digui: «El màxim comú denominador és 
aquest: tots els ciutadans majors de setze anys, no sé 
què, però en cada consulta es fixarà quin és el cens, di-
ríem, els grups socials que seran cridats a votar.» Per 
exemple, no podríem fer consultes fins i tot per via de 
votació als funcionaris de la Generalitat o als majors 
d’edat? Tal com està, sembla que en tot cas, sempre, 
haurem de convocar totes aquestes persones. Hi insis-
teixo, potser és que jo ho he llegit malament, però, en 
tot cas, si jo ho he llegit malament, vol dir que pot-
ser algun aclariment s’hi deu haver de fer, perquè vol  
dir que molts ciutadans com jo també tindran dificul-
tats per llegir-ho.

En aquest mateix sentit, i respecte d’aquest article, 
també se’m planteja el problema de quina és la raó 
per la qual s’inclouen en el cens aquest uns col·lectius 
i no d’altres. És a dir, nosaltres incloem aquí els ma-
jors de setze anys –ho entenc perfectament–, i hi in-
cloem també la participació dels estrangers. Jo entenc 
que està bé i a més això ens permet diferenciar aques-
tes consultes de les referendàries, etcètera, però la pre-
gunta és: per què quan fem referència als estrangers 
fem referència als ciutadans dels estats de la Unió Eu-
ropea i als ciutadans de Schengen i no fem referèn-
cia a altres estats, diríem, ciutadans d’altres estats, per 
exemple, amb els quals tenim acords de reciprocitat 
electoral, no?

Més encara: per què només ho fixem amb relació al 
tipus d’estat i no, per exemple, als anys de residència? 
De dir a partir de..., els que siguin: quinze anys, deu 
anys, cinc anys de residència, a partir de llavors es pot 
votar. És a dir, aquí jo veig una certa dificultat per en-
tendre per què s’hi incorporen uns i per què no s’hi in-
corporen els altres, no?

I a mi em sembla que aquí també jo apostaria per una 
certa flexibilitat igual que abans, no?, perquè em fa 
l’efecte que, tal com està regulat aquí, s’assembla molt 
al cens que utilitzem per a les eleccions locals, però 
possiblement poden haver-hi consultes en què ens inte-
ressi més un altre tipus de cens o de participants. I per 
tant, jo aquí també advocaria per veure si no fem un 
model com el que els deia abans: fem una idea de mà-
xims de tots els que poden votar, possiblement llavors 
allargant-ho als estrangers, no només a Schengen sinó 
a altres, exigint un mínim de residència i, en tot cas, 

dient: «I en cada consulta es determinarà quin tipus de 
cens es farà servir.» Potser per a un tipus de consulta, 
en la qual alguns estan pensant, és millor que s’assem-
bli més al Parlament de Catalunya que no pas a unes 
de locals, per exemple, oi? 

Per tant, jo al punt 5 tinc alguns dubtes.

Un altre tema –em sembla que és el quart– així molt 
global: el tema de l’àmbit material de les consultes, 
la matèria que pot ser objecte de consulta. Aquí en el 
projecte s’utilitzen dues fórmules subtilment diferents, 
que és que en alguns articles –per exemple, el 3– es 
diu que es poden basar «sobre qüestions relatives a 
matèries de competència de la Generalitat», i en canvi 
en d’altres es fa referència a «l’àmbit competencial de 
la Generalitat» –per exemple, en el 7. 

Jo aquí diria: 1, jo crec que és millor unificar la ter-
minologia i, si la unifiquem, jo hi utilitzaria «àmbit  
competencial de la Generalitat», que és més ampli 
–que és més ampli–, perquè «matèries de competèn-
cia de la Generalitat» és fins i tot més restrictiu que 
el 122 de l’Estatut, perquè el 122 de l’Estatut enraona 
d’«àmbits de les competències», no enraona de «matè-
ries de les competències», perquè, si fem servir «ma-
tèries de competència» sembla que diguem el llistat de 
les matèries de l’Estatut de Catalunya, en què precisa-
ment la rúbrica és «Matèries de les competències» de 
la Generalitat. Quan jo sostinc –i m’ha sentit aques-
ta interpretació, aquesta comissió– que el concepte de 
«competències» es pot interpretar de diverses mane-
res: en un sentit estricte –matèries competencials del 
llistat– o en un sentit més ampli, si fem servir aquest 
sentit més ampli, estaria més d’acord en aquesta inter-
pretació àmplia de no fer referència a les «Matèries de 
les competències» de la Generalitat.

I, finalment, l’última reflexió així general: jo crec que 
s’hauria de pensar en la possibilitat de parlamentarit-
zar al màxim algunes qüestions, i fins i tot, si ho vo-
len, per motius de tipus tàctic: parlamentaritzar al  
màxim, per exemple, el tema del seguiment i control de  
les eleccions, de manera que això ens permetria que les 
possibles impugnacions i recursos, que segur que s’han 
de preveure, no vagin per la via contenciosa adminis-
trativa, sinó que vagin a la via del Tribunal Constitu-
cional i quan hi hagi vulneració de drets fonamentals, 
no? Jo crec que aquesta és..., i és una idea... El Tribunal 
Constitucional ens garanteix el que ens garanteix, pe-
rò és possible que sigui millor residenciar possibles re-
cursos en seu constitucional que en l’àmbit contenciós  
administratiu. Fins i tot jo pensava en la possibilitat, 
sobretot si anem a un model més flexible com el que jo 
els deia abans, de fins i tot poder parlamentaritzar l’au-
torització d’algunes consultes, que prengués aquesta 
decisió la presidenta o el president del Parlament, no?, 
que és possible que tingui alguns avantatges d’aquest 
tipus com els que jo apuntava.

Són, com veuen vostès, unes reflexions molt generals 
sobre alguns temes que a mi em sembla que són enca-
ra polèmics i que podríem acabar de concretar.

Res més, moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies. Iniciem, doncs, el torn dels grups. Se-
nyora Calvet, cinc minuts.

Gemma Calvet i Barot

Gràcies, president. Gràcies. Començaré per la primera 
ponent, la senyora Maria Àngels Barbarà ens ha do-
nat molta informació, densa informació, i segurament 
amb molts biaixos tècnics, jurídics que se’ns escapen; 
de la primera, segurament li agraïm la disponibilitat 
per oferir-nos la seva ajuda amb posterioritat en el trà-
mit de redacció d’esmenes.

La directora de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades

Per descomptat.

Gemma Calvet i Barot

En tot cas, sí que li volia preguntar... La primera qües-
tió és sobre la condició política de ciutadans vincula-
da als tres nivells poblacionals: un és aquesta majoria 
determinada a partir dels setze anys, si efectivament 
es pot afirmar que hi ha condició jurídica de ciutada-
nia a partir dels setze anys. La segona qüestió seria: 
residents vinculats a un temps, amb padró municipal 
inclòs, també és condició jurídica de ciutadà català? 
Aquesta seria la pregunta. I la tercera: ciutadans cata-
lans empadronats a l’estranger per raons fiscals, labo-
rals, i que estan allà per raons estrictament puntuals 
d’ordre laboral però que volen participar, quina solu-
ció hi ha per poder oferir una garantia que puguin ser 
també considerats ciutadans catalans per poder parti-
cipar en qualsevol tipus de consulta, sigui per iniciativa  
municipal o sigui per iniciativa popular i de l’àmbit 
que correspongui?

Respecte de la qüestió de la privació de drets polítics, 
efectivament, toquem un tema llarg –«llarg» ho dic 
perquè està molt poc resolt. Constitucionalment està 
establert que és el que n’està privat per sentència, pe-
rò no n’hi ha registre: no n’hi ha ni registre estatal ni 
registre català. Segurament és una de les eines d’es-
tat que caldria començar a oferir a les administracions  
públiques, entre altres coses per garantir també la par-
ticipació política quan no s’ha privat per sentència d’a-
quest dret. Com ho solucionem, això? Ho establim a 
la norma garantint que potser l’organisme que vostè 
dirigeix pugui afavorir un registre centralitzat, actua-
litzat? Hi posem creativitat jurídica? Quina solució hi 
trobem, aquí, per no haver d’establir cap tipus de dis-
criminació ni d’exclusió en aquesta condició de ciuta-
dania activa, des del punt de vista del dret polític?

I la qüestió –també la hi pregunto molt concretament–..., 
vostè creu que l’Autoritat Catalana de Protecció  
de Dades podria ser aquest òrgan de control d’entitat 
independent, per verificar els aspectes tecnològics i de 
participació? Aquesta és l’última pregunta dirigida a 
vostè.

Al senyor Carles Viver Pi-Sunyer, li agraïm la posi-
ció sobre la no-dispersió normativa. Recollim aquesta 

conceptualització, la compartim, perquè hi ha hagut 
disparitat de criteris en els diversos ponents, per tant, 
és molt important aquesta posició jurídica, però tam-
bé entenem que cal regular les altres vies, i aquí, si hi 
han suggeriments, els agrairem, perquè estem explo-
rant vies molt innovadores en alguns aspectes que no 
estan regulats en altres lleis de consultes comparades, 
que són totes bastant diferents; fem una ampliació del 
dret de participació, en aquesta llei.

La qüestió de la matèria. Li pregunto si vostè compar-
teix l’argument tecnicojurídic que justament s’ha de 
fer servir el concepte «àmbit competencial de la Gene-
ralitat» i no el de «competències» taxades i concretes, 
perquè moltes competències ho són de forma transver-
sal, és a dir, les polítiques públiques es gestionen des 
de la transversalitat de moltes competències i, per tant, 
des del lideratge polític de l’acció de govern i de l’acció 
parlamentària, o es té una visió integradora d’aques-
ta visió competencial i, per tant, el concepte «àmbit» 
descansa en la lògica també de la governabilitat, molt 
més enllà inclús de superar aspectes de tipus incons-
titucional, eh? Ho dic per raons de lògica, de sentit 
comú i de pràctica de les polítiques públiques: visió 
integradora de l’àmbit competencial, perquè hi han po-
lítiques transversals, moltíssimes competències no es 
poden exercir si no és amb visió transversal d’altres 
competències, per tant, hem de parlar d’«àmbit compe-
tencial». Li pregunto si subscriu aquest argument.

L’altra pregunta: a diferència de la Llei 4/2010, en 
aquest text de punt de partida no s’inclou la iniciati-
va parlamentària com a impulsora d’una consulta. Per 
tant, el nivell de sobirania representativa, com a im-
puls d’una consulta, acordat per uns determinats grups 
parlamentaris amb una determinada majoria, no hi es-
tà inclosa. Jo li pregunto: vostè creu que seria un com-
plement positiu, si escau?

I l’última pregunta –i acabo– és sobre l’àmbit de la 
interpretació, i aquest matí li formulàvem la matei-
xa qüestió al ponent de la Constitució, al senyor Roca  
Junyent. L’expressió de «qüestions d’especial transcen-
dència política», que ve donada com a expressió jurí-
dica indeterminada de l’article 92 de la Constitució, 
va tenir una raó de ser en el seu moment, i és, si te-
nim en compte que la realitat és l’impuls de la norma,  
una raó de ser jurídica que atén les situacions políti-
ques. Jo li pregunto: en la interpretació de la redac-
ció tal com està aquí establerta, en aquesta llei –i ho 
dic perquè a l’informe que han emès al consell no surt 
reflectit–, es podria fer una interpretació àmplia, in-
clús constitucional, des del Govern de la Generalitat o 
des del mateix Parlament, que també poden haver-hi 
qüestions d’especial transcendència, especial i polí-
tica, vinculades amb aquest concepte competencial, 
que poguessin donar lloc a una consulta sobre el futur 
polític de Catalunya i la voluntat de la seva població 
respecte a la independència?

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Calvet. Senyor Pedret.
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Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. En primer lloc, volia agrair a la 
senyora Barbarà i al senyor Viver i Pi-Sunyer la seva 
compareixença avui aquí i les consideracions que han 
fet respecte al text de la proposició de llei. 

La senyora Barbarà ha fet una exposició, diguem-ne, 
densa i concisa sobre algunes de les qüestions que 
afecten directament, diguem-ne, el seu negociat, com 
és absolutament normal. La qüestió que se’ns planteja, 
però, és que aquest és un text que arriba en aquest mo-
ment del tràmit parlamentari d’una manera una mica 
accidentada i precipitada, i, per tant, possiblement el 
text en el tràmit d’esmenes viurà encara alguns can-
vis importants. Per tant, hi ha alguns dubtes que jo hi 
mantinc, que jo li traslladaré, però que possiblement 
no estigui en condicions de respondre’m perquè de-
pendrien de com s’acabés articulant. 

Un dels meus dubtes és: en processos de participació 
que tinguin un disseny complex o compost, és a dir, 
en el quals pugui haver-hi una fase de la participació 
que sigui electrònica o remota i després hi hagi fases 
presencials en les quals calgui conèixer quines han es-
tat les opinions donades en la fase anterior, etcètera, 
o qualsevol que ens puguem imaginar, com es garan-
teix que dades sensibles com puguin ser les opinions 
polítiques, que no són només respecte a adscripció 
ideològica general, sinó que també mereixen protec-
ció quan són en concrecions d’aquestes adscripcions 
ideològiques..., doncs, com es garanteix, no?, com es 
podria garantir? Aquesta seria bàsicament la pregun-
ta, perquè la resta d’observacions que ha fet jo me les 
he apuntades, les tindrem molt en compte quan treba-
llem el text, però ens sorgeix aquest dubte, és a dir: 
què passaria si en successives fases fos necessari co-
nèixer, per seguir avançant en el procés, quines han 
estat les opinions anteriors i com es garanteix que es 
preserven els drets dels ciutadans pel que fa a les se-
ves dades personals, no? La resta m’han semblat totes 
molt encertades, i les apuntem.

El senyor Viver Pi-Sunyer també feia una sèrie de refle-
xions que en termes generals compartim. La primera  
és la que fa referència a l’objecte de la llei, si efectiva-
ment l’objecte de la llei s’ha ampliat. No em cansaré de 
dir que el Grup Socialista hi ha insistit molt i seguim  
insistint-hi: creiem que és normal que, si desenvolu-
pem allò que preveu l’article 122 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, ho fem d’una manera completa, 
de manera que evitem, efectivament, aquesta dispersió 
normativa, però també de manera que, quan regulem 
les consultes populars no referendàries via votació, 
ho fem tenint al cap i tenint present que no deixen de 
ser una forma d’expressió de la participació ciutada-
na, una forma concreta que en ocasions pot exercir-se, 
diguem-ne, aïlladament, i en ocasions la consulta via 
votació es pot inserir en un procés de participació que 
contingui, diguem-ne, altres fases deliberatives, d’in-
formació, etcètera, no?, és a dir que culmini en tot cas 
en una votació però que hagin inclòs altres aspectes.

Vostè ens feia també una advertència respecte al fet 
que els tràmits legislatius no es poden eternitzar. Si em 
permeten que a aquestes alçades de la tramitació ho di-

gui, jo li diria: «No es preocupi excessivament per això, 
aquesta ha estat una proposició de llei que, diguem-ne, 
està vivint una tramitació molt accelerada. Per tant, em 
sembla que la majoria parlamentària no té cap intenció 
d’alentir-ne els treballs.» Però, això sí, el Grup Socia-
lista vol fer una advertència: al que els socialistes vo-
lem contribuir és a fer una bona llei, una bona llei de 
participació ciutadana, i en aquest sentit, diguem-ne, 
no està de més treballar a un ritme tan intens com cal-
gui, però sí que estan de més les presses si han d’invo-
lucrar que fem textos que no siguin aplicables, que no 
siguin rigorosos i que no siguin útils, en el fons, a la 
ciutadania.

Després, vostè també ens deia que la conceptualitza-
ció dels mecanismes de participació potser no és prou 
clara, i això ens ho ha dit també algun altre comparei-
xent anteriorment, i crec que és una crítica raonable. 
També se’ns deia avui, per part d’alguns experts en 
participació, que potser fóra més raonable regular pro-
cessos, definir fases de processos, abans que instru-
ments, que la definició dels instruments es pot deixar 
per a una qüestió de polítiques de participació, i que 
en canvi la llei, una llei de participació, potser hauria 
de definir més processos. Jo li pregunto si aquesta és 
una opinió que vostè pot compartir o no.

Després hi ha la qüestió central de l’article 5 i de la le-
gitimació per a participants. Hi ha donat algunes idees 
que hem apuntat, que reflexionarem i que treballarem, 
però, efectivament, a nosaltres també se’ns planteja-
va el dubte de, si els ciutadans europeus, diguem-ne, 
de l’espai Schengen, poden ser cridats a participar, per 
què no poden ser-ho altres conciutadans nostres, és a 
dir, gent que viu amb nosaltres, a les nostres viles i 
ciutats, que no siguin d’origen europeu?

També ha sortit diverses vegades la qüestió d’exigir un 
temps de residència mínim per participar. Això és una 
cosa que s’haurà de reflexionar entre tots els grups, pe-
rò voldríem saber si posa vostè molt èmfasi en aquesta 
qüestió o no, i també com es trasllada això a la partici-
pació de catalans residents a l’estranger o empadronats 
a la resta de l’Estat; és a dir, tindria algun sentit limi-
tar la participació passats uns anys determinats? Si no 
m’erro –que em puc equivocar–, el Regne Unit limi-
ta el sufragi actiu als seus ciutadans, que no perden la 
ciutadania però sí que perden el sufragi actiu quan por-
ten més de deu anys a l’estranger, de residència perma-
nent. Això, per tant, en alguns casos pot tenir sentit, 
perquè fins a quin punt ha de decidir sobre si s’instal·la 
un parc eòlic o no al terme municipal una persona que 
fa trenta anys que viu a Boston –segueixo amb Boston 
perquè poso aquest exemple de tota l’estona, no? I si 
no es limita...

El president

Anem acabant.

Ferran Pedret i Santos

...–sí, anem acabant–, el desenvolupament d’aques-
ta lògica on ens porta? És a dir, sobretot pel que fa 
als catalans empadronats a altres municipis. Perquè si 
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agafem el padró i tenim en compte que un ciutadà ca-
talà quan marxa a Boston no necessàriament s’empa-
drona allà, sinó que segueix empadronat, diguem-ne, 
a casa dels pares..., però en canvi, si se’n va a Saragos-
sa, és molt probable que s’empadroni allà, eh? Doncs, 
com ho articulem això? Ell, al cap de cinquanta anys, 
pot seguir participant? Els seus fills? Els fills d’algú 
que és de pare català i mare extremenya? Tot això té 
una certa complexitat que crec que s’ha de dirimir.

I no em puc estendre, però sí que li voldria dir que, en 
la qüestió de l’àmbit competencial, em sembla també 
molt transcendent el que es faci. És a dir, jo puc enten-
dre que hi ha interpretacions jurídiques, diguem-ne, 
més gasives o menys, això és evident, però és important 
que hi hagi una distinció competencial entre institu- 
cions que fan funcions diferents en àmbits diferents, et-
cètera, perquè, si no, al final, diguem-ne, les invasions  
competencials serien perpètues i els conflictes serien,  
diguem-ne, molt més grans i freqüents del que ja ho 
són. Per tant, si aquesta llei desenvolupa el 122 de 
l’Estatut d’autonomia, hauria de fer-ho en els termes 
en què ho diu l’Estatut d’autonomia, és a dir, dins de 
l’àmbit de les competències de la Generalitat.

El president

Gràcies. Senyor Coto.

José Antonio Coto Roquet

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors dipu-
tats... Agrair la compareixença del senyor Viver i de la 
senyora Àngels Barbarà. 

Bé, amb relació a la senyora Barbarà, jo l’última con-
sulta que conec, popular, que jo he viscut, és la que es 
va produir a la ciutat de Barcelona –jo, com a barce-
loní que sóc–, que va ser la de la Diagonal, i que va 
ser un autèntic fracàs –que, per cert, va ser votada per 
Convergència i Unió i el PSC. 

I va ser un autèntic fracàs en tots els sentits: inclús 
va haver-hi gent que..., per exemple, el president del 
Grup Municipal a l’Ajuntament de Barcelona del Par-
tit Popular, doncs, va votar una persona per ell. Va ser 
un absolut fracàs en l’àmbit tecnològic –en tot, no?–, 
i, per tant, doncs, jo crec que el que vostè ha comen-
tat va en la línia que totes aquelles incidències que es 
van produir en aquell moment no es produeixin, i, per 
tant, valorem la informació que vostè ha donat, i les 
garanties, en aquest cas, de confidencialitat, d’evitar 
que es puguin suplantar persones, i per tant, el Grup 
Parlamentari del Partit Popular evidentment les tindrà 
en compte en els propers tràmits d’esmenes amb un 
objectiu, que és que sobre aquells temes que decidim 
amb relació a l’àmbit competencial de la Generalitat, 
doncs, que evidentment la gent pugui tenir les màxi-
mes garanties que la seva opinió, sigui sobre qualsevol 
tema..., sigui, per exemple, doncs, una consulta sobre el 
cèntim sanitari, que és el més alt de tot Espanya; sigui 
una consulta, per exemple, sobre l’IRPF, el tram auto-
nòmic, que és el més alt de tot Espanya, a Catalunya;  
sigui sobre si la comunitat autònoma de Catalunya ha 
de mantenir els nivells d’endeutament que té actual-

ment. Doncs, sobre els temes de la Generalitat de Ca-
talunya jo crec que, efectivament, el que s’ha de ga-
rantir és que totes les persones que exerceixin el seu 
vot o bé..., «el seu vot», la seva opinió, la seva consul-
ta, siguin consultats amb relació a àmbits de les ciutats 
de Catalunya on sigui competent, doncs, evidentment 
tinguin les màximes garanties de confidencialitat i de 
seguretat quant a la seva opinió.

Em sorprèn, doncs, que si aquesta consulta es pretén 
fer, que no es farà, evidentment, perquè el Tribunal 
Constitucional actuarà en conseqüència davant qualse-
vol il·legalitat..., però sí que em sorprèn que es vulgui 
aquí plantejar que els ciutadans de Liechtenstein deci-
deixin sobre el futur, com vostès volen, els separatistes,  
de Catalunya, em sembla –o Islàndia, no?– absoluta-
ment un disbarat, no?, propi de l’actual Govern, que va 
amb molta rapidesa per fer lleis que vagin en la línia 
de separar Catalunya de la resta d’Espanya i de la Unió 
Europea, però que en canvi són incapaços, per exem-
ple, de fer un projecte de pressupostos, i ja estem gai-
rebé entrant al mes d’agost.

I quant al senyor Viver dir-li que, evidentment, les con-
sultes seran evidentment sobre l’àmbit de la ciutat de 
Catalunya d’on és competent, i per això hi ha un tri-
bunal constitucional que entra dins el text normatiu de 
la Constitució, no consells ni comitès inventats a pos-
teriori per un govern per buscar una legitimació que 
no tenen amb relació a les lleis. I, per tant, en aquest 
cas jo crec que és convenient que es vulgui consultar i 
buscar l’opinió de la gent amb relació a temes concrets 
–fantàstic. Ara bé, evidentment el Govern d’Espanya 
actuarà, com no pot ser d’una altra manera, en con-
seqüència davant un frau de llei que es pugui produir  
en aquest projecte de llei, que sigui, doncs, intentar 
buscar, a través d’una llei de consultes, amb un comi-
tè creat o un consell creat per intentar donar-hi legiti-
mitat, intentar, doncs, voler saltar-se la llei i voler que 
els catalans, doncs, ens dividim entre nosaltres, i amb 
la resta d’Espanya i amb la resta de la Unió Europea. 

Per tant, doncs..., sí, destacar que vostè ha dit una fra-
se que m’ha deixat sorprès, que és que ha dit: «Per fer 
una llei exhaustiva, no hem d’eternitzar aquest pro-
cés.» Què vol dir? Que aquesta llei no és exhausti-
va? Que s’està fent una llei, aquí...? Doncs, home, em 
sorprèn que un Parlament ja vulgui no fer una llei 
exhaustiva, no? Jo crec que una llei ha d’intentar ser 
el màxim d’exhaustiva possible, sigui de la matèria  
que sigui, i, en aquest cas, sembla..., per les presses que  
tenen, no sé si per buscar realment l’opinió dels ciuta-
dans amb relació a les competències de la Generalitat, 
si estan o no d’acord en determinats temes, sinó més 
aviat perquè hi ha un partit a Catalunya, que avui go-
verna de facto, que és ERC, Esquerra Republicana de 
Catalunya, i un partit, Convergència i Unió, que, com 
que està a les ordres d’aquest altre partit, doncs, evi-
dentment fa el que hagi de fer, inclús fer un bunyol de 
llei, o una llei no exhaustiva, perquè pràcticament la 
no-exhaustivitat va unit al que és un bunyol jurídic, 
que sembla que és el que es planteja.

Per tant, des del nostre punt de vista, demanar..., i crec 
que en aquesta línia sí que es porta a terme, com ha 
dit la senyora Barbarà, buscar, doncs, que les opinions 
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de les persones quedin dintre de la seva opinió i mai 
puguin ser públiques, i siguin confidencials, i es ga-
ranteixi tot el que requereix la confidencialitat de les 
seves dades. I amb relació a l’objecte de la llei, doncs, 
que evidentment, aquest..., sobrepassar l’àmbit compe-
tencial, doncs, evidentment significarà que s’estarà co-
metent una il·legalitat.

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors 
diputats...

El president

Moltes gràcies, senyor Coto. Senyora Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies. Agrair les intervencions de la senyora Maria 
Àngels Barbarà i del senyor Carles Viver Pi-Sunyer. 
Rellegint la seva..., bé, en concret la seva interven-
ció de l’any 2012, just ara fa un any –bé, del juny del 
2012–, algunes de les coses que vostè hi deia, per sort, 
s’han pogut modificar. Ens en queden altres, encara, 
jo crec, per modificar i millorar la llei. 

I una reflexió general. Jo crec que del que es tracta és 
que amb aquesta llei puguem, més enllà de tenir l’ins-
trument de participació, fer el que sigui perquè aques-
ta llei pugui arribar a bon port i no se’ns impugni per 
part de tribunals. Per tant, jo crec que aquí tenim una 
gran responsabilitat tots els grups en aquesta cambra, 
de, en el procés d’esmenes, poder fer el que calgui per-
què no sigui impugnada. I en aquest sentit hi han dues 
o tres qüestions que a nosaltres ens preocupen.

Sobre la intervenció de la senyora Barbarà, que nos-
altres n’hem anotat totes les indicacions més de tipus 
tècnic, sí que hi havia una qüestió que ens interessa-
va; bé, que penso que és interessant i que de fet jo no 
l’he trobada a la llei, que és la que vostè deia de fixar, 
sobretot si treballem amb el padró i si, com deia el se-
nyor Pi-Sunyer, aquest padró..., o el que diu l’article 5 
acaba sent un màxim comú denominador que haurem 
d’anar concretant en cada tipus de consulta, el tema de 
com treballem aquestes dades i quina data es fixa per 
tancar aquest padró. Perquè tots sabem que cada dia 
aquests padrons són vius, hi ha molta mobilitat i, per 
tant, crec que això és important i cal donar tot un sis-
tema garantista perquè la gent pugui consultar-lo, re-
visar-lo, impugnar-lo, etcètera.

També hi ha una altra qüestió –ja l’ha cometada el 
company del PSC–, i és: el cas, que se’n parla molt, 
de què passa amb les persones catalanes que viuen a  
l’estranger, o fins i tot les comunitats de catalans a l’es-
tranger que ara manifestaven la seva voluntat: qüestions  
de dades, de transparència, han de participar, no, com; 
com s’utilitzen aquestes dades, amb quins mecanismes 
es dóna tot el rigor, diguéssim, de la fiabilitat de les 
dades, i sobretot aquesta contradicció, no?, que si par-
lem de gent que viu..., comunitats de persones que es-
tan fora de Catalunya, que porten ics anys, i, en canvi, 
segons l’article 5, hi hauria ciutadans i ciutadanes que 
estan empadronats aquí, que fa anys que hi viuen, pe-
rò que no podrien participar perquè no són dels països 
que marca l’article 5. Per tant, creiem que aquesta és 

una contradicció que s’ha de superar. I per què s’ha de 
superar? Perquè a més és una qüestió de drets de ciu-
tadania: on els ciutadans compleixen els seus deures 
com a ciutadans –treballen, paguen impostos, viuen–  
és on també han de poder exercir els seus drets de 
ciutadania, i a més, un dret de ciutadania és el dret 
de participació que aquesta llei vol regular. Per tant, 
veure com això es podria superar, diguéssim, aques-
ta contradicció, que, a més jo crec que atempta contra 
aquests drets de ciutadania.

Després, hi ha una altra qüestió que ens preocupava, i 
que vostè l’apuntava, el senyor Pi-Sunyer, que és la de 
parlamentaritzar al màxim algunes qüestions. I nosal-
tres creiem que ha de ser així. Ha de ser així, perquè, 
a més, es dóna la contradicció que el Parlament, o els 
electes, hi juguen poc, en aquesta llei, o ja no només 
els parlamentaris, inclús els ajuntaments també hi ju-
guen poc. Per tant, aquí creiem que hauria d’estar més 
definit com els grups parlamentaris, de la mateixa ma-
nera que els grups poden plantejar la necessitat que se 
celebri un referèndum, que també poguessin plantejar 
la necessitat d’una consulta.

I hi ha una altra qüestió que ens preocupa i que vos-
tè, en la seva passada intervenció, sí que hi va dedicar 
més temps, que és la que fa referència a l’article 122 
de l’Estatut, a l’àmbit competencial. I jo crec que aquí 
és on, per dir-ho d’una manera col·loquial, està el nus 
gordià, o un dels nusos gordians. Perquè aquí hem de 
veure si entenem per..., on diferenciem, no?: si «com-
petències», «àmbit competencial», «funcions»... Per-
què jo crec que al final del que es tracta és que el poble 
de Catalunya pugui expressar-se –a través dels meca-
nismes de participació que acabem fent en aquesta llei 
i després desenvolupant– políticament i expressar la 
seva voluntat, i no només en la consulta en què pen-
sem, sinó en altres consultes que els afecten en la se-
va vida quotidiana, com podran arribar a ser la de si 
tenim transgènics o no, o si volem continuar mante-
nint l’energia nuclear o no. I, per tant, aquí ja topem, 
perquè, clar, segons l’àmbit competencial, resulta que 
les qüestions de l’energia nuclear són competència de 
l’Estat, però, clar, estan aquí i les tenim compartides. 
Per tant, jo crec que aquesta, si m’ho deixen dir amb 
una expressió molt catalana, és la mare dels ous: el 
que acabem definint aquí, com a competència, siguin 
compartides, transversals, però aquí és on jo crec que 
rau..., que com siguem capaços d’articular aquest punt 
tindrem o un recurs d’inconstitucionalitat o no, i po-
drem continuar tirant endavant aquesta llei o no.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Grau. Senyora Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Gràcies, senyor president. Gràcies a la senyora Barba-
rà i al senyor Pi-Sunyer per les seves aportacions. He 
vist que vostès, com altres compareixents en aquesta 
comissió, han detectat diverses deficiències en l’elabo-
ració d’aquesta llei, que és una llei feta amb presses, és 
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una llei que té com a únic objectiu fer la consulta per 
la independència de Catalunya, i això ha fet que partís 
d’una ponència conjunta que va durar dos dies, i que 
s’hi apliqués una mala tècnica legislativa, que ha do-
nat com a resultat, doncs, aquesta llei, a la qual tothom 
veu deficiències i que està immersa en un procés po-
lític –mal anomenat «procés polític»– que va cap a la 
consulta per la independència de Catalunya.

I en aquest marc d’aquest procés, aprofitant que tenim 
aquí la senyora Barbarà, nosaltres volíem preguntar-li 
sobre dues qüestions que ens han semblat interessants. 
La primera és que hem tingut notícia..., vostè és la res-
ponsable de vetllar i garantir, en l’àmbit de les com-
petències de la Generalitat, la protecció de les dades, 
i hem tingut notícia que, en l’hipotètic cas que no es 
pogués utilitzar el cens electoral oficial per a la cele-
bració d’aquesta consulta, el Govern de Catalunya té  
previst elaborar un cens alternatiu a través de les dades 
que proporcionen les targetes sanitàries. De fet, aques-
ta notícia, o aquesta informació, nosaltres la vam fer 
en forma de pregunta parlamentària, pregunta oral al 
president de la Generalitat, i no ens va desmentir que 
això fos així. Per tant, com a responsable de l’agèn- 
cia catalana de protecció de dades, m’agradaria que 
valorés exactament com vostè veu la possibilitat  
que determinades dades atorgades per a una finali- 
tat concreta, com és la incorporació al cens de serveis 
sanitaris, puguin ser utilitzades amb una finalitat di-
ferent d’aquella per a la qual han estat utilitzades, i si 
seria previsible la possibilitat d’aplicar, doncs, alguna 
mesura sancionadora.

I, per altra banda, també m’agradaria que valorés 
aquest..., un altre element, que s’ha creat, també, apro-
fitant les dades dels ciutadans, que és aquest registre 
d’adhesions favorables a les polítiques del Govern, 
que ha generat una certa alarma social i que ha po-
sat en marxa la conselleria de la Presidència i propa-
ganda, que a nosaltres ens sembla que és incorporar o 
fer servir una sèrie de dades personals dels ciutadans  
per classificar-los entre ciutadans bons i dolents: 
aquells que donen suport a les polítiques del Govern 
i aquells que no, i, per tant, fer un ús de les dades per-
sonals diferents d’aquells que puguin ser posar-les al 
servei d’un determinat servei públic, i posar-les, en 
canvi, al servei d’una determinada opció política o 
d’un determinat objectiu polític, que ens sembla que 
està fora de la legalitat, i que, per tant, aquí, l’agència 
de protecció de dades tindria alguna cosa a dir.

I, respecte al senyor Carles Viver Pi-Sunyer, vostè ha fet  
una referència al tema de qui podia ser cridat a la par-
ticipació. En altre moment processal, en aquesta ma-
teixa comissió, ja vaig tenir ocasió de comentar que 
vostè, que ha estat l’inspirador de les diferents cinc  
vies per a l’elaboració de la consulta sobre la indepen-
dència de Catalunya, i que totes implicaven una refor-
ma constitucional, doncs, aquestes vies implicaven, 
també..., el fet que impliquin una reforma constitucio-
nal exigeix una majoria parlamentària al Congrés dels 
Diputats per canviar la legalitat vigent, que a nosaltres 
se’ns fa difícil de pensar que això es pugui produir. Pe-
rò és que avui ha afegit una altra qüestió, i és aquesta 
que a vostè li sembla important incloure una certa fle-

xibilitat en aquella part del cens que pugui ser cridat 
a la consulta. I, per tant, ens ha semblat entendre que 
vostè considera la possibilitat que puguin ser cridats a 
consulta uns determinats sectors socials i altres no; és 
a dir, que introdueix uns determinats factors de dis-
criminació als consultats. I a nosaltres ens agradaria 
saber si és cert que vostè és això el que creu, que pot 
haver-hi discriminació a l’hora de cridar uns ciutadans 
o altres a participar d’una consulta, dintre de l’àmbit 
de les competències de la Generalitat, que creiem que 
és l’única que es pot formular, i exactament quin crite-
ri de discriminació és el que vostè suposadament pen-
sa que s’hi pot introduir, perquè a nosaltres això ens 
sembla alarmant pel fet de pensar que, en una consul-
ta dintre de l’àmbit de les competències de la Genera-
litat sobre aspectes que puguin ser importants per al 
conjunt de ciutadans, n’hi hagin alguns que hi puguin 
estar cridats i altres no, en virtut de determinats ins-
truments de discriminació que no entenem ben bé d’on 
poden sortir i amb quin criteri es poden aplicar.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyora Mejías. És el torn del senyor Rull, 
per part de Convergència i Unió.

Josep Rull i Andreu

Moltes gràcies, senyor president. Gràcies al senyor 
Viver i Pi-Sunyer i a la senyora Barbarà per la seva 
compareixença. De fet, permetin-me que ens centrem 
en l’article 5, que és, diguem-ne, el subjecte cridat a 
votar. La gràcia d’aquesta comissió és que hi ha anat 
compareixent gent, diversos experts i, per tant, podem 
acabar de reblar alguns arguments, o podem fins i tot 
confrontar, en termes absolutament constructius i po-
sitius, algun dels elements. Aquest dematí hi havia un 
parell de compareixents que insistien molt en la neces-
sitat que, si la consulta té caràcter general i la consulta 
eventualment hagués de servir per determinar el fu-
tur polític de Catalunya, en termes d’estat propi, l’únic 
mecanisme que n’acreditaria una legitimitat interna i 
internacional seria utilitzar el cens electoral. 

La pregunta que faig va en el següent sentit: per dis-
tingir la doctrina, aquest dematí també Miquel Roca 
ens explicava que una part de la doctrina del Tribunal 
Constitucional apuntava el fet que la distinció entre re-
ferèndum i consulta passava per dos elements: primer, 
subjecte a consultar, que fos diferent d’aquell que és 
consultat en un referèndum, i segon, els mecanismes 
de supervisió i control. La pregunta que fem al senyor 
Viver i Pi-Sunyer és: seria possible, o, en termes de 
doctrina constitucional... –des de la seva perspectiva, 
eh?, tot és perfectament opinable, aquí–, però podria 
resistir, diguem-ne, la constitucionalitat de la norma el 
fet de cridar el mateix subjecte que es crida en un re-
ferèndum, bo i incorporant-hi elements diferencials en 
l’àmbit del control? És a dir, que només es complís un 
dels dos elements. Seria possible, de fer-ho?

I segon: en cas que es volgués optar per utilitzar el 
cens electoral, en quins termes, des d’un punt de vista 
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de competència, ens hauríem de moure? És a dir, qui 
té el control del cens electoral?, de les dades concretes 
del cens electoral? Caldria que hi hagués una trans-
missió pactada, acordada, de l’Administració general 
de l’Estat a la mateixa Generalitat de Catalunya?

I darrera qüestió: en cas que tinguéssim una llei elec-
toral pròpia, qui seria el dipositari de les dades del 
cens electoral? És a dir, si elaboréssim..., ja sigui una 
llei electoral plena o, com es suggeria aquest dematí, 
de buscar el mecanisme de supervisió electoral, eh?, 
aquesta sindicatura electoral, les dades a qui corres-
pondrien exactament? Per tant, la pregunta la situa- 
ríem indistintament per tots dos amb relació a aquest 
segon punt de veure com ho podríem gestionar, com 
podríem confegir aquests elements. 

Evidentment, aquest matí també Ferran Requejo sug-
geria que s’utilitzessin, diguem-ne, dos subjectes di-
ferents en funció de la naturalesa de la consulta: si 
fos de naturalesa local, evidentment, es podria utilit-
zar un cens similar al que s’utilitza en les eleccions 
municipals; si fos una consulta de caràcter general, 
evidentment, hauríem de buscar el mecanisme d’un 
cens que s’acostés el màxim possible al d’unes elec-
cions de caràcter general, ja siguin unes eleccions al 
Parlament de Catalunya o unes eleccions a Corts Ge-
nerals de l’Estat.

I darrera qüestió, sobre la inquietud que tenia la senyo-
ra Mejías. Clar, hi ha casos en què el criteri utilitzat 
serà molt evident; és a dir, el senyor Viver Pi-Sunyer  
s’hi referia: si es crida, per exemple, determinats fun-
cionaris a poder ser consultats sobre alguns dels ele-
ments de la seva pròpia activitat, és evident que no s’hi 
cridarà absolutament tothom. La pregunta que faríem 
seria: aquests criteris per decidir qui participa a par-
tir de la premissa del màxim comú denominador, els 
criteris que s’hi empressin els hauríem de fixar en la 
mateixa llei o hauríem de determinar un mecanisme 
que fos molt garantista perquè cadascuna de les con-
vocatòries determinés quin és el subjecte concret a ser 
cridat?

Gràcies, senyor president.

El vicepresident

Gràcies, senyor diputat. Per a la rèplica seguirem el 
mateix ordre d’intervencions amb un temps indeter-
minat però breu, si els és possible, començant per la 
senyora Maria Àngels Barbarà.

La directora de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades 

Moltes gràcies, senyor president. Jo em dirigiré tam-
bé pel mateix ordre dels diputats que han intervingut; 
per tant, primer contestaré a la senyora Calvet. A veu-
re, jo m’he llegit aquesta llei des del punt de vista de 
protecció de dades, la meva aportació aquí és des del 
punt de vista de protecció de dades, segur que també 
en podem fer altres interpretacions i alguna potser els 
la contestarà més bé el senyor Viver Pi-Sunyer, perquè 
s’ho ha mirat en un altre aspecte.

Des del punt de vista de protecció de dades, els setze 
anys no plantegen cap tipus de dubte; vull dir, a partir 
dels catorze anys tens capacitat suficient com per po-
der decidir què fas amb les teves dades personals, si 
no és que són casos concrets, molt concrets, en què hi 
ha d’haver una tutoria o hi han de participar els tutors 
o pares. 

Els residents, quins tenen la condició de catalans? Bé, 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya diu que tenen la 
condició de catalans aquells ciutadans de l’Estat es-
panyol amb residència administrativa a Catalunya; o 
sigui, aquesta resposta ja la tenim per una banda.

Amb relació al tema dels ciutadans estrangers. Això 
ho han de decidir vostès, en aquest aspecte; nosaltres 
no hi tenim cap inconvenient, des del punt de vista de 
protecció de dades. Es plantegen diversos temes, aquí; 
a més, ara sí que m’agradaria fer una resposta més 
oberta, que plantejava també el senyor Pedret en al-
gun comentari, i la senyora Grau, era, també, respec-
te als ciutadans de Catalunya o els catalans que estan 
a l’estranger, a Boston, per exemple; no ho sé, ho dic 
perquè jo conec molts ciutadans, molts catalans a Bos-
ton que van voler votar a les darreres eleccions i no 
ho van poder fer, precisament per això m’ha fet gràcia 
aquesta reflexió. Jo aquí penso, i ho enllaço una mica 
amb la proposta que vaig fer o vaig deixar a l’aire en 
la ponència sobre la llei electoral, que seria un cas, al 
marge dels anys que faci que hi siguin..., evidentment, 
els que estan a Boston normalment són gent jove i que 
estan encara a casa dels pares i que no deuen tindre..., 
perquè, si es queden allà molts anys, jo suposo que re-
alment deuen tindre ja la residència fixada als Estats 
Units o on sigui, en el país que sigui. El que podríem  
fer en casos com aquests..., crec que sí que, lògica-
ment, aquesta gent hauria de tenir dret a votar si vol 
votar. I el cas perquè hi hagin totes les garanties..., po-
dríem fer, precisament, la prova de fer-ho amb mitjans 
tecnològics, amb administració electrònica; utilització 
dels mitjans tecnològics, en aquest cas, perquè... I on 
es podria fer? Doncs, no ho sé. Potser a universitats 
o en els casals catalans allà on n’hi hagi. Seria una 
oportunitat de poder-ho fer amb garanties. És una co-
sa que deixo sobre la taula, eh?, vull dir, per descomp-
tat vostès decidiran. Però com es pot fer? Amb quines 
garanties? Utilitzant els mitjans tecnològics adequats.

Amb relació a això, i amb el que ha dit el senyor Coto, 
jo sí que amb mot de gust m’ofereixo a facilitar-los el 
decàleg –els el faig arribar, si vostès volen– que vam 
comentar també en la ponència creada per la futura 
llei electoral, de tots els marges de seguretat que s’han 
de tenir en compte en la utilització dels mitjans elec-
trònics.

Un altre tema que vostè em plantejava: si seríem nos-
altres, em deia, l’autoritat de control per verificar as-
pectes tecnològics. A veure, jo aquí el que volia dir –el 
que passa és que no he tingut temps, abans, en l’expo-
sició–..., voldria concretar-ho, eh? Quan parlo de segu-
retat de la informació vull dir, concretament, i m’ho 
he apuntat aquí per poder-li-ho contestar, que en tot el 
cicle del vot no es pot estar en mans d’una sola orga-
nització; o sigui, en els diferents processos, que són el 
control, la verificació, la implementació, hi ha d’haver 
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diferents agents participants, d’alguna manera. O si-
gui, sí, el disseny i la implementació de mesures de se-
guretat els pot fer un equip o una persona, però després 
en la verificació d’aquestes mesures, que s’apliquin  
correctament, hauria de ser un altre equip, i l’auditoria 
pròpia de tot el procés electoral hauria d’estar en mans 
d’una altra persona.

El que no hem de permetre en cap moment, i parlant 
de la transparència que deia abans..., la transparència, 
evidentment, vull dir, ha d’existir, hem de ser capaços 
d’entendre tot aquest procés, però el que no pot ser és 
que sigui tan transparent que ens permeti connectar a 
la inversa i que a partir del vot puguem saber qui és la 
persona, o sigui, que estiguin connectats vot i persona. 
M’explico? (Pausa.) No sé si... Llavors, precisament, per 
això feia referència a... Nosaltres pensem..., per exem-
ple, amb l’auditoria? Sí, evidentment, nosaltres, des  
de l’autoritat que dirigeixo nosaltres fem, a part d’ins-
peccions quan cal o quan tenim una denúncia..., i, de 
fet, intentem especialitzar-nos en la privacitat en el 
disseny, és a dir, que tot procés, tota aplicació que es 
faci, compti amb la privacitat des del principi, i, a par-
tir d’aquí, no tindrem problemes a arribar al final d’un 
procediment amb protecció de dades. I per això també 
tenim un servei d’auditoria, que no és d’inspecció sinó 
d’auditoria, per ajudar els ajuntaments i per ajudar di-
ferents institucions per veure com es compleix sense 
que això representi cap sanció al final.

O sigui, nosaltres estem a la disposició del Parlament 
per al que convingui, però volia especificar una mica 
més clarament el que volia dir, perquè per raons de ra-
pidesa he anat amb molta... Pensem –això que li deia–  
que hi ha una sentència del Tribunal Constitucional 
alemany, que, és clar, a causa que hi ha un mandat 
constitucional que diu que el procés electoral ha de po-
der ser directament supervisat pels ciutadans i entenen 
que la ciutadania no pot verificar aquest procés sense 
tenir coneixements tecnològics, en aquest moment no 
hi ha vot electrònic a Alemanya. Bé, això jo crec que 
és un extrem, i que precisament el vot electrònic és una 
cosa positiva, amb tots els marges de seguretat que ha 
de tindre i que, precisament, s’hi ha de trobar un punt 
intermedi, no? Vull dir, aquest és totes les garanties de 
seguretat, que no hi hagi retrocés, vinculació entre el 
vot emès i la persona que l’ha emès, i a partir d’aquí, 
doncs, trobar-hi solucions. I acabava amb aquesta, la 
possibilitat, precisament, d’utilitzar el vot electrònic, o 
ho deixàvem sobre la taula en la ponència, doncs, amb 
el vot de les persones que estan a l’estranger, que pot-
ser ofereix més garanties que com es fa actualment.

El senyor Pedret. Bé, això, jo suposo que vostè es re-
feria al tema que li deia que s’havia de destruir..., un 
cop celebrades les consultes aquestes dades han de 
ser destruïdes. Era aquest tema, concretament? (Pau-
sa.) Clar, en principi des de protecció de dades ha de 
ser així. Com es podria fer? Es veu, doncs, amb un 
permís o una autorització per part dels ciutadans, vull 
dir... ara, tot això s’ha d’estudiar, jo li ho dic així. O si-
gui, en les dades personals, els ciutadans han de tindre 
garantia de com seran tractades les seves dades per 
l’Administració; aquesta és la base de la protecció de 
dades. Com es pot salvar aquesta situació? O bé amb 

la conformitat del ciutadà, amb l’autorització del ciu-
tadà que es tractin les seves dades, o quan ho preveu 
una llei. Llavors, és clar, hauríem de veure el cas con-
cret..., jo ara no li sé contestar res més enllà d’això.

El senyor Coto deia... No, ja li he ofert la possibilitat, 
això, de fer-li arribar, si vol, el decàleg aquest de segu-
retat que li donarà més garanties. 

La senyora Grau, em sembla que més o menys li he con-
testat la pregunta, no? (Pausa.) Vull dir amb el que...,  
perquè ho he enllaçat amb la senyora Calvet.

Senyora Mejías, a veure, em fa dues preguntes concre-
tes: una, el registre d’adhesions favorables, m’ha dit?, 
a polítiques del Govern. Suposo que vostè es refereix 
a la proposta impulsada pel Govern que fa referència, 
concretament, a propostes impulsades pel Govern, 
que no és el mateix que «polítiques del Govern», i vos-
tè sap que aquí hi ha una diferència, vaja. Vull dir, una 
cosa és «polítiques del Govern», i a nosaltres ens han 
fet arribar un fitxer amb... –aquí ho dec tindre–, ens 
van fer arribar en el seu moment un fitxer de creació 
d’un fitxer per a propostes impulsades pel Govern. En 
aquell moment... –a veure si ho tinc? Sí, exactament, 
eh?, va sotmetre a informació fa unes setmanes –sí, sí, 
exacte– el projecte de creació de fitxer que contenia 
informació de propostes impulsades pel Govern. En 
aquell cas, la creació del fitxer –li he de dir que nos-
altres el tenim penjat a la nostra web– contenia una 
informació que requeria la LOPD. Però també li he de 
dir que, a partir d’aquí, un grup parlamentari ens ha 
fet una consulta sobre aquest tema. Nosaltres ho estem 
estudiant més a fons, perquè allò era, senzillament, la 
creació del fitxer, i quan hàgim emès aquest informe, 
amb les dades degudament anonimitzades, si vostès 
volen –bé, tot ho pengem nosaltres a la nostra web–, 
de tota manera els el farem arribar.

I, per una altra banda, pel que fa referència al cens 
alternatiu a través de dades de targetes sanitàries, a 
veure, jo aquí sí que li he de dir que potser des de..., 
nosaltres som molt més partidaris, creiem molt més 
adequada la utilització de la informació del padró mu-
nicipal d’habitants, per descomptat. Des del punt de 
vista d’incloure-la del Registre central de persones as-
segurades, hi veiem el problema que, primer, per des-
comptat, inclouria persones que potser no resideixen 
a Catalunya i també n’exclouria altres que, residint-hi, 
no estan dins del sistema de la seguretat social. Però 
des del punt de vista de protecció de dades presenta-
ria, crec..., podria presentar problemes derivats de la 
utilització d’aquesta informació amb una finalitat in-
compatible per aquella amb què va ser recollida.

El senyor Rull em sembla que no m’ha preguntat res, 
oi? (Pausa.)

El vicepresident

Gràcies. El torn del senyor Viver Pi-Sunyer.

Carles Viver Pi-Sunyer

Moltes gràcies. Breument, malgrat que han sortit 
molts temes i a més molt interessants i alguns de molt 
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complexos. En primer lloc, la senyora Calvet deia que, 
de cara a la regulació de les vies alternatives que en-
cara no estan regulades, demanava ajut. Per descomp-
tat, l’Institut d’Estudis Autonòmics podem col·laborar 
amb el que se’ns demani, malgrat que aquest és un te-
ma que no és pròpiament objecte del nostre treball: 
nosaltres ens dediquem més a temes competencials de 
distribució de poder que no pas en una anàlisi concre-
ta, però en tot el que puguem ajudar, per descomptat, a 
la disposició de la comissió, no?

M’ha preguntat també sobre l’àmbit competencial. Ai-
xò ha sigut una pregunta quasi transversal, i em deia 
que és millor la fórmula «àmbit competencial» que no 
pas l’altra de «matèries competencials». Jo hi coinci-
deixo. I l’argument que hi utilitzava era el de dir que 
hi han títols transversals; jo fins i tot vaig una mica 
més lluny: a mi em fa l’efecte que no és només que hi 
hagin títols transversals i, per tant, que sumant diver-
sos títols tinguem un plus, sinó que a mi em fa l’efecte 
que hauríem d’apostar per un concepte de «competèn-
cia» més ampli, en el sentit de, en qualsevol activitat 
que legalment pot realitzar la Generalitat de Catalu-
nya, sobre aquesta matèria s’hauria d’entendre que pot 
també preguntar als ciutadans abans d’adoptar una 
decisió si estan d’acord en una determinada posició o 
no. Jo ho deia no fa massa en aquesta mateixa comis-
sió: a mi em fa l’efecte que és il·lògic que la Generalitat 
de Catalunya pugui preguntar sobre un projecte de llei 
en matèria d’agricultura i no pugui preguntar als seus 
ciutadans sobre una cosa molt més important com és, 
per exemple, portar a davant del Parlament espanyol 
la reforma de la Constitució. No hi veig, diríem, l’ex-
plicació lògica, i el dret, al final, ha de ser una mica 
lògic, no? I, per tant, jo crec que, on tenim facultats,  
reconeixement de possibilitats d’actuació, allà nosal-
tres hem d’entendre que el concepte de «competència» 
pot ser un concepte ampli o un concepte restringit, no? 
I, per tant, en qualsevol cas, a mi em fa l’efecte que 
la fórmula «àmbit competencial» és prou àmplia com 
perquè puguem utilitzar-la després, i, en canvi, jo crec 
que és molt garantista: és difícil que el Tribunal Cons-
titucional o qualsevol altra instància ens digui que ai-
xò va en contra del 122 de l’Estatut d’autonomia o en 
contra de la Constitució, perquè «àmbit competencial» 
és, hi insisteixo, prou ampli però prou concret. 

El problema que tindrem és que llavors el problema 
es desplaça a la consulta concreta. Quan tinguem una 
consulta concreta, malgrat que la llei la tindrem salva-
da perquè «àmbits competencials» jo crec que és quasi 
impossible que ens ho tombin, quan fem una pregunta 
concreta, que potser ens discuteixin si hi tenim com-
petències o no, no ens la deixaran..., ens impugnaran la 
consulta concreta. Però jo entenc, per tant, que la idea 
d’«àmbit competencial» és correcta; en canvi, «matè-
ries competencials» trobo que és més restrictiu que el 
mateix Estatut i jo això veig que no és necessari, no?

La qüestió que a la Llei 4/2010 hi havia la iniciativa 
parlamentària. Aquesta és una qüestió estrictament 
política. Jo aquí crec que és una qüestió de decisió po-
lítica, en la qual jo aquí no em sento, diríem, prou cò-
mode per opinar, no? Per tant, jurídicament hi caben 

les dues alternatives, i té avantatges i inconvenients 
des del punt de vista polític.

I l’última qüestió que em plantejaven, una qüestió inte-
ressant: si els referèndums..., segons la Constitució diu 
que han de ser sobre qüestions «d’especial transcen-
dència política», i li ho han preguntat al senyor Roca, 
i, és clar, jo els voldria preguntar: i què ha dit el senyor 
Roca?, per no separar-me d’un ponent de la Constitu-
ció. El tema és complicat i és interessant, eh?, des del 
punt de vista teòric, però jo entenc que..., i potser per-
què ja fa molts anys que estic en aquest negociat, jo 
cada vegada crec que el dret no l’hem d’utilitzar com 
una camisa de força, sinó com una cosa que ens ajudi 
a solucionar problemes, no? Llavors, a mi em fa l’efec-
te que això tampoc es pot interpretar d’una manera 
tan estricta que arribem a la conclusió que hi ha el que 
en diríem tècnicament «una reserva de referèndum», 
no?, com hi ha una reserva de llei orgànica –hi han 
matèries que només a través de llei orgànica es poden 
regular. Jo crec que no podem arribar a la conclusió 
que, quan hi ha una pregunta d’especial transcendèn-
cia, s’ha de fer per referèndum i, si no, no es pot fer. 
Crec que el procés va ser al revés: «No em munti vos-
tè un referèndum si no és sobre una qüestió d’especial 
transcendència política.» Ara bé, això no vol dir que 
qualsevol cosa que tingui transcendència política ha-
gi de ser un referèndum i no pugui ser a través d’una 
consulta. No és la meva intel·ligència del dret, jo en-
tenc que el dret és una altra cosa, no?: per ordenar, na-
turalment, per regular, però no el podem utilitzar com 
una camisa de força i ara descobrir en el 92 una reser-
va de referèndum. Per tant, jo entenc que una consulta 
sobre qüestions d’especial transcendència es pot fer i 
no cal que sigui a través d’un referèndum.

Pel que fa al senyor Pedret, el tema aquest de regula-
ció de processos o instruments, aquesta és una qüestió 
molt tècnica i jo aquí realment no li sabria..., no hi tinc 
una opinió formada i improvisaria. Em fa l’efecte que 
és una idea que pot ser interessant d’explorar, eh? El 
que passa, que no m’agrada improvisar en temes que 
no conec, i n’hi ha molts, d’aquests temes que no co-
nec, com aniré dient a partir d’ara. Però em fa l’efecte 
que hi hem de buscar equilibris, com també en el te-
ma del cens. I, a més, aquí, com ho regulem a la llei 
si tenim en compte...? La primera cosa és detectar el 
problema, i si tenim el problema i sabem que s’ha de 
regular en la llei, però tampoc ho podem regular, pos-
siblement, tot aquí, buscar-hi aquest punt d’equilibri.

El tema Schengen, altres estrangers... Per mi el prius 
és la possibilitat que a cada consulta o tipus de consul-
ta es pugui apel·lar a un cens electoral diferent. Per mi, 
aquest... I, llavors, si això és així, podem fer una regla 
general més àmplia, de dir: «Bé, no només Schengen: 
i estrangers d’altres països, que ja seran convocats en 
funció de cada una de les preguntes», no?

Anys de residència. Tema absolutament polític, al meu 
entendre, però per mi també molt important; tant límits 
per menys com límits per més, en això jo també hi es-
tic d’acord. Potser arribem a la conclusió que quan ja 
fa seixanta anys que ets fora i els néts volen votar, no 
ho sé, dius: «Miri, potser no.» Però, eh?, jo aquí... Però 
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això és un tema... Ara, jo sí que ho contemplaria, eh?, 
com a mínim hi reflexionaria.

I el tema de l’àmbit competencial una mica l’he con-
testat i l’acabaré de respondre quan doni resposta a la 
pregunta del senyor Rull.

Bé, pel que fa a l’àmbit de competències, també el se-
nyor Coto l’ha plantejat, el tema que no es pot eternit-
zar i que... Bé, s’ha d’explicar, diríem, el procés del 
meu discurs. Jo els he dit: «Vostès tenen encara molta 
feina», en el sentit que entenc jo que s’han de regular 
bé aquestes altres qüestions, però això no vol dir..., no 
és que hagi dit que això s’hagi de fer ràpid i malament, 
sinó que he dit: «S’han de fer encara moltes coses, pe-
rò no els estic demanant que facin tampoc aquí una 
llei, diríem, que els eternitzi.»

Quant a la senyora Grau, el tema de la parlamentarit-
zació ja l’he respost, en aquest sentit de dir que això és 
una qüestió molt política quant a la iniciativa. Quant a 
les altres qüestions, jo crec que seria bo com a mínim 
pensar-hi, no? La parlamentarització, tant del segui-
ment i el control... Si anem a una sindicatura electoral, 
potser es podria fer dependre del Parlament; hi han 
organismes que depenen del Parlament, podria ser 
una fórmula de parlamentaritzar. I fins i tot allò que jo  
deia de pensar si algunes consultes no seria bo que les 
convoqués el president del Parlament, no?

I en l’àmbit de competències, competencial, una mi-
ca en aquesta línia: tenint en compte –ja ho deia en 
la primera intervenció– que s’ha de decidir també on 
volem no tenir els problemes o tenir els problemes, si 
en la llei o en la convocatòria, perquè això és un tema 
que s’ha de ponderar.

I pel que fa al tema de la senyora Mejías de... És clar, 
jo quan deia «flexibilitzar i convocar segons el tipus 
de pregunta», per descomptat no estava insinuant que 
s’havien de fer discriminacions, no?, arbitràries. El 
que estava dient és: «Si es pregunta sobre les biblio-
teques dels col·legis, és possible que no calgui que vo-
tin tots els ciutadans, sinó que és possible que voti la 
comunitat, diríem, d’estudiants, professors, etcètera; 
en tenim prou.» En definitiva, dependrà en cada cas, 
i s’ha de fer de manera raonable i proporcionada, pe-
rò sense discriminació, per descomptat, no? El que no 
veig és per què, si hi ha una qüestió que afecta només, 
no ho sé, els usuaris de les llars de no sé què, per què 
han de votar tots els catalans i les catalanes, no?, i fins 
i tot els que resideixen a l’estranger. Potser simplement 
preguntant a les famílies que tenen nens escolaritzats 
en tindríem prou. Anava només per aquí, la meva in-
tervenció.

Pel que fa a les preguntes del senyor Rull i a l’article 
5, el tema del cens. Aquí, respecte al cens, tenim dos 
problemes: un, saber qui són els que han de votar i, 
després, com es confegeix el cens, no?, des del punt de 
vista més mecànic. 

Pel que fa a qui ha de votar, i amb relació a la pre-
gunta que em feia, «per distingir-ho del referèndum». 
Evidentment, jo crec que són els dos elements els que 
s’han de tenir en compte, però fins i tot, com deia el se-
nyor Roca, per mi el més important, segons la sentèn-

cia del Tribunal Constitucional, és precisament l’ele-
ment subjectiu. Jo crec que, si es llegeix bé la sentència 
sobre el pla Ibarretxe, posen especial èmfasi en aques-
ta idea: que no poden ser els mateixos cridats a vo-
tar en un referèndum els que són cridats a votar en un  
altre tipus de consulta, perquè –arriba a dir la sentèn-
cia– «el referèndum és aquell tipus de consultes en les  
quals voten les mateixes persones que elegeixen els 
membres dels parlaments i, per tant, estan prenent 
decisions que són imputables» –diuen– «a l’ens terri-
torial al qual pertanyen.» Per tant, imputable a l’Es-
tat, imputable a la comunitat autònoma i imputable a 
l’ajuntament. Llavors, hi posen molt d’èmfasi; si hi po-
sen tant d’èmfasi, jo entenc que, com més diferent si-
gui el cos electoral que participi, millor. Però, al posar 
tant d’èmfasi en aquesta idea que és que «expressen la 
voluntat de l’ens territorial», jo entenc que, si hi fem 
una distinció important, com per exemple ampliar de 
divuit a setze anys, ja no es pot dir que la voluntat que 
expressen sigui una voluntat imputable, per exemple, a 
la Generalitat, perquè no són exactament els mateixos, 
no? Clar, jo hi posaria èmfasi.

És cert que quan es diu: «Bé, anem amb un cos electoral 
que s’assembli més al que elegeix el Parlament que no 
pas el de les locals»... És cert que, llavors, n’exclouríem  
estrangers i, per tant, ens diferenciaríem menys del cos 
electoral que participa en les eleccions parlamentàries. 
Només ens en diferenciaríem en els setze anys. Malgrat 
tot, jo crec que es podria sostenir que no és exactament 
el mateix, no? Tot això depèn de la voluntat amb la qual 
es llegeixin la Constitució i les normes jurídiques. Si 
vols fer-ho en un pla extraordinàriament restrictiu..., 
allò que jo deia a la compareixença anterior: «El dret 
el pots fer servir per frenar aquesta reivindicació o per 
canalitzar-la.» Si te la volen frenar, no només ens diran 
això, ens hi oposaran qualsevol altre tipus d’argument 
per posar-nos-ho més difícil. Si en fan una interpre-
tació més flexible, home, passar, ampliar dels divuit 
als setze anys ja és un canvi important, entenc jo, que 
podríem argumentar que manifesten una voluntat no 
imputable a la Generalitat. En qualsevol cas, evident-
ment, són els dos...

Com es faria el cens? Això ja és una qüestió..., ja en-
traria dintre d’allò altre, de l’altre vessant, no?, de com 
es confegeix el cens. Jo crec que el cens electoral el 
tenim de les últimes eleccions. La Generalitat dispo-
sa d’aquest cens; concretament, al Departament de 
Governació jo crec que hi és. El que necessitaríem és 
poder-lo actualitzar. Llavors, per poder-lo actualitzar,  
jo crec que això es pot actualitzar amb les dades que 
té l’Idescat, més, evidentment, l’ajut que ens han de 
prestar els ajuntaments. Els padrons aquí sí que no  
tenen la protecció de les dades de salut, per exemple. 
Diu la normativa que regula els censos que els ajunta-
ments han d’oferir el seu cens a totes les administra- 
cions. Per tant, les dades les tenim, s’han d’actualitzar; 
utilitzem els padrons municipals, no? Per tant, jo aquí 
no hi veig massa problema.

Pel que fa a qui les té. Home, si la llei electoral, o al 
marge de la llei electoral es pogués aprovar aquesta 
sindicatura electoral de Catalunya, seria un pas enda-
vant, que jo entenc que hauríem de pensar-hi. Aquí 
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tampoc ho tinc massa clar si es podria parlamenta-
ritzar, com la Sindicatura de Comptes depèn del Par-
lament, diríem. I, per tant, potser es podria anar per 
aquesta via.

I, després, l’última pregunta; aquesta ja és del milió, 
aquesta sí que és complicada i no m’agradaria tampoc 
improvisar: com ho fem, això de la llei, amb relació a 
si flexibilitzem –que jo crec que és important flexibilit-
zar-lo, eh?– el cens en funció del tipus de pregunta? Ai-
xò com ho fem tècnicament? És complicat. És possible 
que a la llei hàgim de fer això, possiblement, del comú 
denominador màxim, de dir: «Miri, vostè podrà, quan 
convoca aquestes consultes, elegir entre aquest màxim, 
eh?», de majors de setze anys, etcètera, fins i tot estran-
gers amb la residència que es fixi, etcètera. Això se-
ria el marc. I possiblement a la llei s’haurien d’establir 
unes pautes, uns criteris, per tipus de consulta. No dir: 
«Bé, i, a més, el senyor que munti la consulta decidirà 
a qui convoca.» Possiblement aquí s’hauria de jugar amb  
els interessos afectats. És clar, és el que dèiem abans: 
«Si és una consulta que afecta uns interessos sectorials 
molt concrets o interessos professionals, etcètera, vostè  
podrà convocar la consulta per a aquest sector social 
concret, no caldrà que el convoqui per a tots.» Quan es 
tracti de consultes sobre una pregunta que afecti els inte-
ressos generals, llavors possiblement hauríem d’establir 
una clàusula general a aquesta... Però això és un tema 
molt delicat en el qual jo preferiria no pronunciar-me.

Res més. Gràcies.

El vicepresident

Molt bé, gràcies. La senyora Maria Àngels Barbarà 
ens demana dos minuts, i només per contestar a la se-
nyora Gemma Calvet.

La directora de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades

Senyora Calvet, és que ara m’he adonat que no li he 
contestat una de les preguntes que vostè m’ha fet i, vull 
dir, potser... Em parlava del cas que comentàvem, el 
cas de persones que hagin estat privades del seu dret de 
vot, i jo me n’he anat d’una cosa a l’altra i no ho tenia. 

Bé, aquí li vull fer referència que, per exemple, una de 
les coses que portava abans i que me l’he saltada per 
la manca de temps era que, en el cas de la comissió 
promotora, també són persones que no han de tenir 
una determinada condició: per exemple, no poden ser 
diputats d’aquest Parlament, no poden pertànyer a la 
corporació local, a les Corts Generals, etcètera. 

En aquest cas, la nostra proposta seria... Com resoldre 
aquest tema? Fer una declaració responsable a les per-
sones; això, apunto també aquesta idea perquè abans, 
per raons òbvies de pressa, doncs, no me l’havia... En 
aquest cas no ho veig factible, no és possible, això. 
A veure, fer un registre? Hi podem pensar; vull dir, jo 
el que m’ofereixo és a pensar-hi, no sé com ni de qui- 
na manera, però ara no li ho puc dir, d’aquesta mane-
ra, però s’hi pot pensar, doncs, per trobar una sortida a 
aquest tema. És un tema que està sobre la taula, no sa-
bem com enfocar-lo. Potser està a les seves mans, vos-

tès decidiran, però nosaltres..., jo el que sí que m’ofe-
reixo és a pensar-hi.

El vicepresident

Molt bé, gràcies. Agraïm la presència i la comparei-
xença de la senyora Maria Àngels Barbarà i del senyor 
Carles Viver Pi-Sunyer. Moltes gràcies.

Fem un recés exacte de cinc minuts i comencem.

La sessió se suspèn a dos quarts de sis de la tarda i sis 
minuts i es reprèn a tres quarts de sis.

El vicepresident

Bé, reprenem la sessió de la Comissió d’Afers Institu-
cionals.

Compareixença
de Bartolomé Agudo López, extècnic 
de Participació Ciutadana i cap de 
Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament 
de Terrassa (Vallès Occidental), amb 
relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació 
ciutadana (tram. 353-00129/10)

En primer lloc, agrair la presència del senyor Barto-
lomé Agudo López, cap de Solidaritat i Cooperació 
de l’Ajuntament de Terrassa; agrair la presència de la 
senyora Puig Gallach, cap del Departament de Partici-
pació Ciutadana de l’Ajuntament de Badalona, i donar 
les gràcies, també, al senyor Antoni Merino Orejón, 
que és gerent de l’Ajuntament de Rubí i exdirector del 
Centre per a la Participació Ciutadana de la Diputació 
de Barcelona.

El procediment: tindran deu minuts, cadascun de vos-
tès, per fer l’exposició, cinc minuts per part dels grups 
parlamentaris, i una rèplica que entenem que ha de ser 
amb la major brevetat per tal de donar resposta a les 
diferents qüestions o consideracions que hagin plante-
jat cadascun dels grups parlamentaris.

Amb aquest ordre, comencem amb la intervenció per 
part del senyor Bartolomé Agudo López. 

El cap de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament 
de Terrassa (Bartolomé Agudo López)

Molt bé, doncs, moltes gràcies. I, re, en primer lloc 
agrair el fet que hàgiu pensat que les aportacions que 
pugui fer poden ser d’interès. I en segon lloc, bé, acla-
rir que no sóc jurista i que, per tant, la meva expe-
riència..., em temo que potser abaixarem una mica 
el nivell de les intervencions, no?, en aquest sentit.  
També aclarir-vos que jo vinc de l’àmbit de la parti-
cipació ciutadana, específicament del món local i es-
pecíficament des de la pràctica, des de la praxi i el fer 
de cada dia, de manera que la meva intervenció anirà 
en aquest sentit. Disculpeu si no m’ajusto als aspectes 
més tècnics i formals pel que fa al redactat de la llei 
en aquest sentit.



Sèrie C - Núm. 182 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 30 de juliol de 2013

COMISSIó D’AFERS INSTITUCIONALS, SESSIó NÚM. 14  55

I la intervenció pensava estructurar-la una mica en 
dos sentits: una breu reflexió general sobre les consul-
tes i la participació ciutadana, i després una part més 
centrada en aspectes del redactat de la llei, doncs, que 
penso que, bé, que poden ser interessants, no? –del re-
dactat que ens heu fet arribar, òbviament. 

Entrant en matèria, segurament la primera idea que ve 
quan llegeixes la llei és que és una llei necessària –és 
una llei necessària; als que creiem en això de la par-
ticipació ciutadana ens agrada, ens alegra que una llei 
desenvolupi l’article 122 i que articuli una part de l’ar-
ticle 122. No obstant, en aquest sentit també penso que 
és important i interessant el fet d’articular un sistema 
de participació ciutadana real, que faciliti la permea-
bilització de les institucions i que reculli i articuli tot 
allò que la ciutadania hi pot aportar i hi pot influir, 
no? I és en aquest sentit que penso que la llei és poc 
ambiciosa; és poc ambiciosa ja que no desenvolupa el 
que s’anticipa al títol, que és la participació en si, en 
global.

D’eines per facilitar la participació i decisió n’hi ha 
moltes, molt útils, fonamentades bàsicament en dos as- 
pectes que no he trobat molt presents a la llei, com serien,  
primer, la informació i el coneixement previ, assegurar 
la informació i el coneixement en els processos, i, se-
gon, la garantia d’accés a tots els ciutadans que estan 
implicats o afectats per allò que tractem, en el tema que 
tractem. 

Les consultes en aquest sentit són una estratègia més 
dins d’un sistema de participació ciutadana articulada 
en consells, fòrums, audiències o aquelles eines que 
es considerin interessants, i en aquest sentit hi trobo 
a faltar aquest aspecte, l’articulació d’alguna mane-
ra d’aquest aspecte o la facilitació de portar endavant 
aquestes eines i aquestes dinàmiques, no?

I ja que parlem de consultes i que és una eina, òbvia-
ment, molt interessant, molt important, i que espero 
que n’hi hagin moltes i molt diverses..., perquè des de 
l’àmbit municipal crec que és molt important facilitar 
que, a qualsevol nivell de l’Administració –i penso aquí 
en l’administració local de manera molt concreta–,  
doncs, es puguin tirar endavant consultes sobre tot 
allò que l’afecta, que afecta el municipi, concretament 
el territori i els seus habitants. I aquí, sé que compe-
tencialment és difícil, tot plegat, però crec que és im-
portant que..., parlo de tot allò que afecti el territori o 
els habitants, no de les competències i prou, sinó de 
tot allò que els afectarà la seva vida en aquell territori 
concret. 

En aquest sentit, també, crec que cal flexibilitzar el 
marc territorial. Amb la llei es planteja l’àmbit local 
o l’àmbit nacional, i crec que les consultes s’han de  
poder tirar endavant des de diferents àmbits: des del 
barri, el districte, la ciutat, les mancomunitats, la co-
munitat del que sigui, no?, en aquest sentit, les comar-
ques; és a dir, aquells àmbits en què afecta el tema 
sobre el qual s’ha de decidir, orientar, parlar, deba-
tre. I opino, en aquest sentit, que la llei ha d’aclarir 
també de manera inequívoca la capacitat d’incidèn-
cia i de decisió, i d’influència, que tindrà la ciutadania 
davant de les administracions en aquests processos.  

Demanem implicació; per tant, hem de veure de qui-
na manera articulem aquesta opinió que demanem als 
ciutadans, n’hem d’establir les regles del joc; és a dir: 
«Molt bé, us demanem el parer, però serà per això», 
concretament per què ho farem servir.

També no sé a qui toca, ni si és aquí, però en aquest 
sentit tots aquests processos requereixen un mínim de 
recursos per tirar endavant i, per poder-los articular, 
fóra bo que es tingués present que aquests recursos 
són necessaris i cal dotar-ho, no?

Hi ha una qüestió que, pel que fa als mitjans electrò-
nics, que són una eina útil, necessària..., però jo crec 
que són només això: una eina, i que en cap cas han de 
substituir els aspectes presencials de la participació. 
Trobo que la llei planteja una sèrie de garanties per 
als mitjans electrònics que penso que han de ser vàlids 
també per als mitjans presencials. És allò, òbviament, 
com a la mili, no?, el valor se le supone; doncs, clar, la 
transparència, tot això, se le supone també als mitjans 
electrònics i, en aquest cas, també als presencials.

I en aquest sentit també trobo a faltar una mica del 
plantejament, diguéssim... Els que ens dediquem a ai-
xò de la participació tenim aquesta tendència a buscar 
també que durant el procés hi hagi un compromís clar 
pel que fa al seguiment i al retorn de tot allò que de-
manem. És a dir, si posem en marxa consultes, hem 
de garantir també el retorn d’aquestes consultes, bé,  
i amb «el resultat és aquest i això és el que farem».

Què és molt positiu, des del meu punt de vista? Que 
en un entorn de moviments socials molt actius es de-
senvolupi aquesta llei i lleis similars, com fóra una llei 
de participació, perquè jo em temo que, tot i el títol, 
estem parlant d’una llei de consultes i prou, no d’una 
llei de participació, malgrat que s’esmenti en algun 
moment. I crec que és bo que, en un entorn de movi-
ments socials, posem eines noves sobre la taula per tal 
de facilitar la participació, una part de la participació. 
També m’agrada molt el fet que es faciliten les inicia-
tives populars, crec que fins ara no estava gaire articu-
lat, diguéssim, a nivell de llei, i és interessant.

Llavors, entrant en aspectes concrets que em generen 
un cert dubte –o desconeixement, eh?, segurament–, 
en primer lloc parlaria de la comissió de control que 
s’articula en l’article 13. I, clar, jo, que ho veig des 
d’un punt de vista local, crec que no queda prou clar 
o, si més no, de quina manera s’articula aquesta co-
missió de control en el cas dels processos de caràcter 
local. S’hi parla de sis juristes i del Ple del Parlament; 
suposo que s’articula com una mena de junta electoral 
central, he entès, i que per tant hi ha una comissió de  
control única per a tots els processos de..., per a to-
tes les votacions, diguéssim. Llavors, no ho acabava 
de veure clar. Penso que sí que caldria obrir i facilitar 
l’accés a la comissió de seguiment per afavorir la parti-
cipació i la implicació del màxim d’actors. No sé veu-
re ben bé, en la comissió de seguiment, com s’articula, 
si és prou permeable, si dóna prou possibilitat de par-
ticipar a tothom en aquest sentit; més aviat al contrari, 
la trobo un pèl restrictiva pel que fa a la descripció.

També fóra bo, des del meu punt de vista, oblidar les 
prevencions per assegurar que els resultats no seran 
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vinculants; o sigui, hi he trobat una sèrie de preven- 
cions, allò, dient, bé..., fins i tot l’article 16 diu que 
«l’òrgan convocant es pronunciarà, si escau». Des del 
meu punt de vista, l’òrgan convocant, si no es pronun-
cia, té un problema, en aquest sentit.

Llavors, qüestions concretes, també. L’àmbit –abans 
ho he comentat, no?– només contempla Catalunya 
i l’àmbit local globalment; a l’article 20, em sembla 
que és. Jo penso que s’ha d’obrir als territoris afectats 
per la consulta, siguin més petits o més grans, penso 
que això és un factor bàsic, quan parlem de consultes, 
i parlem de consultes en general.

Llavors, pel que fa a l’article 18, a la comissió promo-
tora, trobo que està dessincronitzat amb la resta de 
l’articulat, en el sentit que no està harmonitzat amb el 
tema dels setze anys. La comissió promotora parla de 
majors d’edat i, en canvi, a la comissió..., poden votar 
els majors de setze anys. No té gaire sentit, em penso, 
eh?, el fet que a la comissió promotora, doncs, no pu-
guin també intervenir els majors de setze anys. I més 
quan em sembla que la setmana passada vau fer un 
debat, no?, en què parlàveu de la situació dels joves en 
atur, que hi va sortir la proposta que es votés a parir 
dels setze anys i que tinguessin ple dret en aquest sen-
tit, com a ciutadans que són, no?

Una altra qüestió: l’article 25 diu que encara que... Bé, 
potser s’hauria d’obrir: el fet que no es recullin les 
signatures necessàries no vol dir que l’administració 
interpel·lada no pugui decidir: «Ostres, doncs, sí, és 
veritat. Això que proposaven i que no se n’han recollit 
les signatures necessàries, doncs, ho volem tirar enda-
vant.» No sé si caldria obrir-ho; en aquest sentit, sí que 
estaria bé.

Doncs sí que he fet els deu minuts. (Rialles.) L’arti-
cle –acabo ja, eh?– 26.2 diu que no es pot convocar la 
consulta local entre les eleccions i la constitució del 
ple. Clar, lògicament, hi trobo a faltar aquesta referèn-
cia també a nivell nacional, en tot cas.

I res, el títol III, que parla de les condicions neces-
sàries per a les consultes electròniques, crec que són 
lògicament condicions que han de ser també per a les 
presencials.

I res més, només acabar... Clar, en aquest sentit trobo 
una mica complicat defensar una llei de participació 
que s’ha fet sense un procés de participació; en aquest 
sentit, em temo que em grinyola una mica. Però, vaja, 
tot i així, m’agrada i m’estimo més que hi sigui que no 
pas que no hi sigui, només faltaria.

Gràcies.

El vicepresident

Molt bé; gràcies.

Compareixença
de Teresa Puig Gallach, cap  
del Departament de Participació Ciutadana 
de l’Ajuntament de Badalona (Barcelonès), 
amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana (tram. 353-00126/10)

El torn de la senyora Teresa Puig.

La cap del Departament de Participació Ciutadana 
de l’Ajuntament de Badalona (Teresa Puig Gallach)

Bona tarda. Gràcies per haver proposat la meva com-
pareixença en aquesta comissió. És un honor, de fet, 
tenir l’oportunitat de participar en el procés d’elabora-
ció d’aquesta llei. Fa quinze anys que sóc responsable 
tècnica de la política de promoció de la participació 
ciutadana en l’àmbit local. El meu perfil és sobretot 
tècnic i, per tant, les aportacions que jo faré són amb 
relació a continguts d’aquesta proposició de llei i no 
des de l’anàlisi jurídica, i sobretot tenen com referèn-
cia l’experiència en l’Administració local.

Durant aquests quinze anys hi ha hagut un treball 
molt important i interessant en el desenvolupament 
del que avui s’entén per «participació ciutadana» en 
les polítiques públiques; aquí a Catalunya hem treba-
llat junts els municipis, les administracions supramu-
nicipals i l’acadèmia, la universitat. Des de la pràctica,  
hem estat capaços de desenvolupar coneixement i  
discurs, també hem treballat per estendre-ho a tot el 
territori. Tenim molts exemples de bons resultats ob-
tinguts; una evidència d’això ha estat la incorporació 
de la participació ciutadana en el marc legislatiu quan 
hi ha hagut la Llei d’urbanisme, la Llei de serveis so-
cials o bé la Llei de salut, que sovint ens han permès 
aplicar la participació ciutadana en el desenvolupa-
ment de diverses polítiques.

Avui ens trobem aquí davant una proposició de llei el 
títol de la qual és la Llei de consultes populars no re-
ferendàries i de participació ciutadana. Analitzant-ne 
els vint-i-nou articles, en tenim sis agrupant en el pri-
mer títol, que parla de disposicions generals, i la resta, 
de vint-i-tres articles, fan referència a les consultes po-
pulars mitjançant votació o a la utilització de mitjans 
electrònics i principis generals per fer consultes mit-
jançant votació. De l’article 1, que parla de l’objecte 
de la llei, a les «Definicions», de l’article 2, o a la resta 
dels articles no es desenvolupa res més que les con- 
sultes populars no referendàries i concretament les 
que són mitjançant votació. De fet, ja en l’exposició de 
motius deixa clar que l’objectiu principal de la norma 
és la regulació de les consultes populars diferents dels 
referèndums, als quals es refereix l’article 122 de l’Es-
tatut d’autonomia.

Aquesta proposició de llei no pot ser considerada una 
llei de participació ciutadana. De tot el que hem après 
durant aquests quinze anys –quinze anys, que és el 
temps que hi estic jo, però fa molts més anys que es 
treballa la participació ciutadana en l’àmbit local–, de 
tot el que hem fet, de tot el que s’ha recollit en el marc 
jurídic i que ens afecta, només en desenvolupa un dels 
instruments possibles. 
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Si aquesta proposició de llei ha de ser la Llei de partici-
pació ciutadana catalana, com el seu títol indica, hem 
de parlar de moltes altres coses: hauríem de començar 
per pensar quin model de participació volem a Cata-
lunya, si més unidireccional o més bidireccional; hau-
ríem de parlar dels consells de participació; hauríem  
d’integrar els temes de transparència ja en el discurs 
de la participació; reconèixer altres instruments de 
col·laboració per la gestió del territori o temes d’ac-
ció comunitària, etcètera, i hauríem de reconèixer-hi 
els drets, com tota llei..., altres lleis que s’han fet en 
aquest sentit, doncs, el dret de participació ciutada-
na, el dret de petició, etcètera. D’altres instruments 
de participació, com són els demoscòpics, els fòrums, 
les audiències, que el mateix article 122 de l’Estatut 
en parla; dels processos de debat públic entesos com 
aquells actes que permeten contrastar arguments i re-
collir aportacions sobre la base de l’intercanvi ordenat 
d’opinions, un aspecte molt important dels processos 
de participació, tal com els defineix un reglament mu-
nicipal de participació aprovat recentment. La propo-
sició de llei en parla en la definició de l’objecte, però 
després no en diu res més. I dels consells de participa-
ció, que han estat instruments que han estat recollits 
en diverses lleis catalanes, que consten en tots els re-
glaments de participació dels municipis i que tampoc 
se’n diu res, tot i ser els instruments que creen una es-
tructura compromesa de debat continuat entre governs 
i ciutadania. I de la promoció de les associacions  
com a forma d’estructuració social i canalitzadora de 
la participació ciutadana, protagonistes importants 
en la col·laboració amb els poders públics per la ges-
tió dels territoris. I de la iniciativa ciutadana, però en 
un sentit més ampli; podríem preveure la creació, com 
s’ha comentat fa un moment, de possibles registres 
per la participació i de com incorporar la participació 
en l’avaluació de polítiques públiques. I hi podríem  
anar afegint temes, i també podríem fer referència a la  
transparència, a la rendició de comptes, a l’accés a  
la informació, per molt que tot això ja es treballi en la  
ponència d’aquesta comissió –sobre transparència–, 
però és que sense informació, sense transparència, no 
hi pot haver participació.

De tot això i de molt més que hem après amb aquesta 
experiència de quinze anys s’hauria de parlar, com a 
mínim, si el que pretenem és fer una llei que ordeni, 
integri el que tenim, el que sabem, però ordenant-ho 
com una norma que fos de referència i que servís per 
potenciar la pràctica de la participació entesa com a 
forma de fer política. I dins d’aquesta llei, o desple-
gant-la en una altra, concretar la reglamentació per a 
les consultes populars no referendàries.

Però si el que volem és fer una llei que, a més d’or-
denar, integrar i potenciar, miri al futur, que vulgui 
ser el present i el futur, hauríem també d’integrar-hi el 
nou paradigma de govern obert, és a dir, de la transpa- 
rència, i la participació i la col·laboració. Haurem de 
parlar de les oportunitats que ens aporta la utilització 
dels mitjans electrònics més enllà de la realització de 
votacions: internet és ja un espai de debat públic.

Abans que Catalunya hi han hagut altres comunitats 
que han aprovat lleis de participació –les Canàries, 

València, Navarra i la Diputació Foral de Guipúscoa–, 
cal mirar-se-les.

Per tot això, amb relació a la proposició de llei que es-
tem analitzant, proposo dues sortides: una, mantenir 
el terme de «participació» en el títol, i aleshores cal 
que desenvolupem tot això de què estàvem parlant, o, 
l’altra, que és treure «participació» del títol, proposar 
la Llei de consultes populars mitjançant votació, i més 
endavant, sense les presses de la conjuntura actual, 
desenvolupar la llei de participació ciutadana de Ca-
talunya. No cremem l’oportunitat de poder tenir una 
bona llei de participació ciutadana. 

I si, en tot cas, l’opció és aquesta segona, només vol-
dria afegir dos temes que segur, pel que hem sentit ja 
inclús en la compareixença anterior, que se n’ha parlat 
molt tant la setmana passada com aquesta. A veure, em 
sumo, per exemple, al tema que les consultes puguin 
fer referència a competències que no siguin estricta-
ment d’aquell àmbit geogràfic, és a dir, que superin 
l’àmbit municipal, tot i ser conscient de les dificultats 
que això comporta pensant en la conjuntura actual.

Per altra banda, també un dels temes importants que 
jo en volia fer esment era el tema de les persones legi-
timades per votar, tal com descriu l’article 5 de la pro-
posició. La participació ciutadana des dels municipis 
s’exerceix i s’ha exercit sempre amb un concepte molt 
ampli de «ciutadania». De fet, hauria de ser d’interès 
dels governs que tots els ciutadans afectats per un te-
ma d’una possible consulta poguessin posicionar-s’hi i 
votar, inclús més enllà del padró d’habitants, i sé del 
que estic parlant, eh?, quan plantejo «més enllà del pa-
dró», i és que puguin votar totes aquelles persones que 
tenen interès en el que es vota, estiguin empadronades 
en aquell municipi o en el municipi del costat; aquesta 
és una realitat amb què ens trobem des del nivell local 
del govern.

I ja està.

El vicepresident

Molt bé. Gràcies.

Compareixença
d’Antoni Merino Orejón, exdirector del 
Centre per a la Participació Ciutadana 
de la Diputació de Barcelona i gerent de 
l’Ajuntament de Rubí (Vallès Occidental), 
amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana (tram. 353-00127/10)

Senyor Antoni Merino.

El gerent de l’Ajuntament de Rubí i exdirector 
del Centre per a la Participació Ciutadana de la 
Diputació de Barcelona (Antoni Merino Orejón)

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors 
diputats... Vull traslladar el meu agraïment per la invi-
tació a participar en aquesta comissió, és per mi un or-
gull i un honor poder aportar-hi la meva humil opinió 
en base principalment a la meva experiència pràctica. 
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Fa molts anys que treballo en l’àmbit local i fa molts 
anys que treballo en l’àmbit de la participació ciuta-
dana, primer a l’Ajuntament de Mataró, després a la 
Diputació de Barcelona i, en aquest moment, a l’Ajun-
tament de Rubí, que, tot i tenir un rol diferent, per-
què en aquest moment sóc gerent de l’ajuntament, és  
cert que aposto per una Administració pública molt 
més deliberativa i un govern local fort amb autonomia 
i amb recursos per poder desenvolupar polítiques molt 
a prop de la ciutadania.

Segurament, l’imaginari que cadascú té..., en el meu 
cas és un imaginari des de l’experiència, des del que 
és local. Conec..., perquè he participat directament en 
processos o he col·laborat o he assessorat o he acom-
panyat processos en els quals s’ha utilitzat la consul-
ta, sigui el procés de la plaça de Cataluña a Donostia,  
sigui el procés de la plaça del Doctor Guardiet a la 
ciutat de Rubí, o el procés de Sant Adrià de Besòs 
amb la consulta per les xemeneies. Hem participat en  
processos vinculats a processos participatius, de 
pressupostos participatius –Mataró, Terrassa, Còr-
dova, Albacete–, les experiències d’audiències públi-
ques per al programa d’actuació municipal de molts  
ajuntaments a Catalunya, l’experiència de processos  
de cogestió i de participació vinculats a equipaments de  
proximitat com a Girona, etcètera. Quan jo m’imagi-
no aquest desenvolupament d’aquesta llei, m’imagino 
aquest tipus d’experiències, no?, i és des d’aquesta vi-
sió, que és la meva visió, de la meva experiència, en 
què us faré una sèrie de reflexions; algunes me les es-
talviaré perquè coincideixo en el que han dit els meus 
companys, que també fa molt de temps que ens conei-
xem i que treballen en el món local.

Un element previ: la participació ha de ser útil, ha de 
ser simple i ha de ser transformadora. Moltes vegades, 
la regulació l’únic que ha aportat és confusió i el que 
ha acabat comportant és que, en lloc d’una oportuni-
tat, ha estat un element dissuasiu, ha donat compliment  
i ha donat la garantia, ha permès cobrir l’expedient, 
però no ha permès el desenvolupament real del que en 
principi es planteja.

En aquest moment, hi ha una oportunitat sobre la tau-
la amb el projecte que vostès tenen la responsabilitat 
d’impulsar, que és definir un marc que, com diu la se-
va exposició de motius, «té per objectiu la millora de 
la qualitat de la nostra democràcia». Jo sóc un dels que 
està molt preocupat per l’estat de qualitat del nostre 
sistema i crec que és necessari i molt oportú el desen- 
volupament d’una llei d’aquest tipus, no només per a la  
millora de la qualitat o complementant la millora de  
la qualitat amb la millora de la qualitat de les deci- 
sions dels governs.

«Ha de ser útil» vol dir que ha de servir, ha de tenir 
una utilitat pràctica. «Ha de ser simple», vol dir que 
la ciutadania l’ha d’entendre; la ciutadania no espera 
en molts casos, en el seu dia a dia, que li fem una llei 
i que, a partir d’aquí, es motivarà a participar. O som 
capaços de fer que allò que volem portar a la pràctica 
i portar-ho a la mínima expressió perquè la gent ho 
pugui entendre i pugui sentir-s’hi i pugui participar...

La participació ha de servir per transformar, no ha de 
servir per justificar. Moltes vegades, en moltes experi-
ències que es desenvolupen, la participació no ha ser-
vit per a res més que per donar cobertura o justificar 
decisions que prèviament ja s’havien pres. Si és així, 
també ens diu l’experiència que això a la ciutadania 
li comporta indiferència moltes vegades i rebuig en la 
major part dels casos, per part de la ciutadania.

Jo també crec, com els meus companys que han par-
lat anteriorment, que aquesta oportunitat que significa 
aquesta llei, el desplegament de l’article 122 del nostre 
Estatut, amb el projecte en què està actualment sobre 
la taula no acaba de poder estructurar tot el seu pos-
sible desenvolupament. Jo crec, i és una opinió molt 
personal, que aquesta llei hauria de permetre desen-
volupar una veritable política pública de millora de la 
qualitat democràtica, i el desenvolupament d’aquesta 
llei hauria de permetre articular el marc institucional 
que donés garanties que permetin millorar la qualitat 
del nostre sistema democràtic, aprofundint en les se-
ves virtuts i conjurant els seus riscos.

Hi han experiències, hi han estudis previs, per exemple,  
el doctor Ramió, que ja parlava d’un procés d’institu-
cionalització de les polítiques de participació ciutada-
na en l’àmbit local, en concret, la recerca es va fer a la 
província de Barcelona, o quan el doctor Subirats afir-
mava que la participació ciutadana es podria concretar 
ja en una nova política pública.

De la mateixa manera que la política en majúscules 
desenvolupa polítiques concretes davant de necessitats 
ciutadanes, sigui l’educació, la salut, el transport, les in- 
fraestructures, es necessita una política pública l’ob-
jecte de la qual sigui el millor funcionament del nostre 
sistema democràtic.

Com diu el company, amic i expert en Fernando Pin-
dado: «Aquesta política la podríem resumir en la ne-
cessitat d’habilitar mitjans que permetin exercir un 
seguiment i un control més efectiu sobre l’acció dels 
representants i afavorir la implicació de la ciutadana 
en l’elaboració de les actuacions públiques: proposant, 
debatent, controlant la seva execució, exigint respon-
sabilitat per incompliments i, en ocasions, per què no?, 
decidint directament.»

Davant de tot això, tenim –teniu– un repte molt im-
portant: «La democràcia» –també ho diu una persona 
que valoro molt, que és el doctor Innerarity– «no és 
un règim de consulta, sinó un sistema que articula cri-
teris diversos» –i aquests criteris diversos es podrien 
resumir en quatre–: «la participació de la ciutadania, 
la qualitat de la deliberació, la transparència en les de-
cisions i en els sistemes de presa de decisió, i l’exercici 
de la responsabilitat dels nostres electes i dels nostres 
representants.»

M’he estès una mica en aquesta idea, al voltant que 
aquesta llei serveix per desenvolupar una veritable llei 
de participació ciutadana i en l’àmbit del sistema de-
mocràtic, no?, de la qualitat del sistema democràtic al 
voltant del procés participatiu. Personalment sóc dels 
que penso que és molt complicat entrar en la partici-
pació ciutadana si no l’emmarco dintre d’un procés. 
En aquest procés, entenc que hi ha d’haver informació 
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–s’ha comentat anteriorment–: la ciutadania, les per-
sones cridades a participar han de tenir accés a tota la  
informació, no només a una informació. En aquest mo-
ment, la major part d’assumptes tenen un component 
polièdric, la seva la complexitat és molt alta i és neces-
sari que posem davant de la ciutadania les diferents vi-
sions d’un mateix tema. Ha d’haver-hi contrast, és a dir, 
la complexitat de poder contrastar aquesta informació; 
ha d’haver-hi deliberació, la deliberació és un dels ele-
ments per mi més substantius de qualsevol procés de 
participació ciutadana, i ha de concloure en una deci-
sió, i aquesta decisió, per què no?, pot ser una consulta.

No entraré en l’àmbit de la informació, jo crec que en 
aquest moment la complexitat fa que sigui necessari 
posar sobre la taula informació relativa a elements tèc-
nics, a elements socials, a elements econòmics, a ele-
ments de la tradició, del territori. Jo hi posaria algun 
exemple d’alguna experiència, no? Com podem mi-
llorar l’espai públic en un determinat territori, en un  
barri, en un poble, i com, des de la part tècnica, és pos-
sible plantejar diferents opcions, i com, des de l’àmbit 
social, és necessari veure –i això cada vegada s’estudia 
més– la visió de gènere, la visió de diferents compo-
nents, no?, de la gent gran al voltant del desenvolupa-
ment o de l’ús d’un determinat espai públic, la viabilitat 
econòmica de les diferents propostes o l’ús que aquell 
espai ha tingut tradicionalment, no? Hi han moltes ex-
periències que no han tingut en compte cap d’aquests 
factors i han estat condemnades al fracàs absolut, i ha-
bitualment això s’ha acabat traduint en manifestacions  
per part de la ciutadania, que, en lloc de gaudir d’aquell 
nou espai públic, al final acaba manifestant-se davant 
de..., no s’ha tingut en compte l’ús que els veïns o el ve-
ïnatge o la comunitat feia de l’espai, no?

L’impuls aquest, decidit, d’aquests instruments, tam-
bé de les consultes, requereix temps i requereix recur-
sos. Són dos aspectes que no he vist massa treballats a 
la proposta. Si no disposem del temps previ necessari 
perquè la informació es pugui posar a l’abast de les per-
sones, de la ciutadania, si no preveiem espais on pugui 
produir-se la deliberació, el contrast, la col·laboració, 
l’intercanvi, si no disposem dels recursos per fer que 
aquestes operacions siguin viables, el més fàcil és 
que acabem pressionats per lobbys, acabem pressio- 
nats per alguns sectors d’interessos que acabin sent 
els que acabin condicionant quines són les polítiques 
que s’han d’acabar posant en contrast i quines no, no?

Es parlen de dues garanties: l’article 10 parla d’un sis-
tema de garanties que permeti la fiabilitat i la transpa-
rència; jo crec que caldria parlar també d’una garantia 
més, que és la de la pluralitat, no?, la pluralitat de dir 
les diferents visions, la pluralitat de poder garantir, so-
bretot des de l’àmbit públic, que les diferents visions 
d’un mateix tema..., i us recordo què m’hi imagino jo, 
no?: aquelles operacions de petit abast o aquella parti-
cipació de l’àmbit territorial. 

Estic acabant. No es planteja cap mecanisme per per-
metre garantir que les diferents visions, opcions i po-
sicions disposin dels recursos i mecanismes mínims 
per garantir la pluralitat. No es preveu un fons amb 
recursos públics per facilitar la realització d’aquestes 
consultes ni aquests processos, ni determina qui ha de 

ser, qui ha d’assumir els costos derivats d’un procés 
d’aquest tipus: ha de ser l’Administració?, han de ser 
els interessats?, han de ser els lobbys? Tampoc queda 
clar com es finançaran els aspectes logístics d’aquest 
procés.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies. Comencem el torn de posicionament dels 
grups parlamentaris, començant per Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Senyor Guiteras.

Dionís Guiteras i Rubio

Bé. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies als tres 
ponents per l’exposició. Com heu comentat, senyor 
Agudo, jo també faré abaixar el nivell de les pregun-
tes, perquè a nivell jurídic no tinc comparació amb la 
Gemma Calvet, però, com que parlem de temes locals 
i sóc alcalde, doncs, bé, potser ens en sortim una mica. 

De la seva compareixença, de les tres exposicions, hi 
trobo un fil conductor molt clar, perquè parlen molt de 
nivell terrenal, no?, de la trinxera, i, si m’ho permeten, 
els faig tres preguntes també molt terrenals i una refle-
xió que se m’ha acudit ara mateix, justament sentint-lo 
a vostè, senyor Merino, que m’hi he imaginat el meu 
poble i com ho faríem.

La primera pregunta seria si creuen que és important 
en aquests moments..., ja ho han deixat anar, no?, pe-
rò jo... Parlaven d’això, de moviments socials, d’apro-
fundiments de democràcia, però jo ara els voldria 
preguntar, concretament, si en aquests moments im-
portants, doncs, de tanta efervescència, en aquests  
moments en què la democràcia està en aquest nivell 
d’efervescència, si la consulta a la ciutadania per ori-
entar les decisions respecte a les polítiques públiques, 
de qualsevol, i a les qüestions d’especial transcendèn-
cia política, si creuen que és un moment important.

Una altra seria quines qüestions podrien ser consul-
tades, entenen vostès, no? I quin paper hi hauríem de 
tenir els municipis, si subjectes actius o passius. És a 
dir, si hem d’escoltar i ser receptors de propostes o si 
també hauríem de ser impulsors. I, si hem de ser im-
pulsors, si hem de ser objectes actius, si podríem ser-
ho de les competències, allò, les obligatòries, les que 
tenim obligatòries, o si també podríem ser-ho de les 
voluntàries, no? Si podem preguntar sobre la llar d’in-
fants, que no és una qüestió obligatòria, com un servei 
obligatori que hem de prestar, no?

Aquestes serien les dues preguntes. I la reflexió: par-
lant d’aquesta insistència en la transparència, hi ha 
una cosa que els responsables polítics, a l’hora de 
preguntar i a l’hora de ser el màxim d’oberts possi-
ble –que crec que ho hauríem de ser, i així em sembla  
que ho fem– tenim un problema greu, que és la in-
seguretat jurídica. Les lleis constantment canvien i 
allò que fa tres mesos o fa un any que tu pensaves que 
podies tirar endavant –tancar un servei–, en aquelles 
condicions, quan t’ho vas plantejar, la jurisprudència 
era una; al cap d’uns quants mesos, quan et plante-
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ges exposar-ho a la ciutadania, potser allò ha canviat 
completament o està en vies de canviar, i, amb aques-
ta inseguretat jurídica, segons què expliques, encara et 
poses en un embolic, no? I, no ho sé, aquesta reflexió  
crec que..., com podríem conjuminar aquesta insegu- 
retat jurídica amb la necessitat de ser el màxim de 
transparents i que..., jo també sóc dels que penso que el 
poble no és «tonto» i que, com més informació té, més  
ho entén, tot plegat, no? Però hi ha informació que et 
pot posar en un compromís i en una situació difícil.

Bé, jo ho deixaria aquí. Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor Guiteras. El torn del senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, senyor president. En primer lloc, volia agrair  
a totes tres, les persones que han comparegut avui, 
aquí, les seves aportacions. I els he de començar dient  
que no han fet abaixar en absolut el nivell: han estat 
aportacions totes molt interessants, a mi em fa ja mal 
el canell d’apuntar totes les observacions que feien, 
perquè, efectivament, les observacions fetes des de 
la praxi, des del coneixement pràctic del que vol dir 
dur a terme processos de participació, ensenyen molt 
i informen molt, i en processos com en els que estem, 
que és l’intent de legislar, de desenvolupar un article 
de l’Estatut que habilita, doncs, per desenvolupar me-
canismes de participació, jo crec que aquesta informa-
ció provinent de la praxi és absolutament essencial; el 
que seria molt irresponsable és que ho féssim prescin-
dint totalment i absolutament de l’experiència pràcti-
ca, que, a més, en aquest cas, acumula ja uns quants 
anys, afortunadament, i que ha proporcionat experièn-
cies tant positives com negatives, i totes dues contri-
bueixen a informar i a orientar el que puguem fer en 
aquest Parlament. Per tant, en aquest sentit, és molt 
d’agrair aquesta visió i tenir els peus a terra, la qual 
cosa no impedeix poder projectar la imaginació cap al 
futur i intentar imaginar com podríem millorar.

Perquè, efectivament, jo coincideixo amb vostès i en 
una cosa que ha assenyalat el senyor Merino ara al  
final. És a dir, vivim una crisi que ho és en molts as-
pectes, un d’aquests és, diguem-ne, una crisi de repre-
sentació, una crisi institucional, si es vol, en la qual 
està en qüestió un consens, que és el consens que ens 
permet conviure en societat, en una societat democrà-
tica, que és un consens molt fràgil, que és un consens 
que consisteix en el fet que una àmplia majoria de la 
ciutadania considera les seves institucions a la vegada 
legítimes i representatives.

El segon aspecte ha estat qüestionat a bastament, i 
crec que tots tenim al cap la consigna que es cantava 
en algunes places i carrers de «no ens representen», i 
després està la qüestió de posar en dubte la legitimitat 
de les institucions. En aquest cas, crec que potser no 
tant pel que fa a la seva legitimitat d’origen, però sí en 
la seva legitimitat d’exercici, crec que estan qüestiona-
des. I és en aquest aspecte que crec que la participació 
ciutadana adquireix una especial rellevància, no? És a 

dir, la participació de la gent en els processos d’adop-
ció de decisions i en la mateixa decisió final és fona-
mental perquè augmenti el reconeixement d’aquesta 
legitimitat d’exercici de les institucions que tots ple-
gats ens hem donat.

Per tant, crec que és absolutament fonamental que des- 
envolupem al complet les previsions de l’article 122, 
sense que la regulació legal es converteixi en una coti-
lla o en un entorpidor de les polítiques de participació 
que es practiquen ja amb cert èxit a nivell local, sinó 
per intentar donar, diguem-ne, un cos, donar un im-
puls en un moment en què és absolutament necessari.

Evidentment, les presses no són bones conselleres i 
cal fer bé la feina. Nosaltres, el Grup Socialista està 
molt entestat que aquesta sigui una bona llei de par-
ticipació ciutadana. No volem que d’aquest Parlament 
surti un nyap inaplicable que no sigui útil a la ciutada-
nia i que només generi confusió; volem tot el contrari. 

Per tant, ja els reconec d’entrada que, si no han trobat 
en l’articulat, en el text articulat, un desenvolupament 
d’aquests mecanismes de participació, en bona mesura 
és perquè aquesta llei ha viscut un tràmit molt accele-
rat: la ponència conjunta que havia de desenvolupar-ne 
el text s’ha reunit només tres vegades, i el text que pre-
níem com a base desenvolupava només les consultes 
populars no referendàries via votació, i només hi hem 
pogut apuntar allò que ens agradaria fer, però ara, en 
el tràmit d’esmenes, doncs, esperem poder aportar-hi 
text articulat que desenvolupi tot això.

Una de les preguntes que els volia fer, perquè ho ha dit 
algun dels compareixents anteriors, és si vostès consi-
deren que seria millor abordar aquest text articulat so-
bre participació ciutadana intentant definir processos 
i, per tant, diguem-ne, garantint drets, garantint fases, 
etcètera, i, per tant, oblidar una mica la idea d’articu-
lar mecanismes, i deixar això per a les polítiques que 
es facin de participació, o si creuen que, en canvi, és 
necessari ja definir els mecanismes de participació di-
rectament en el cos legal.

L’altra qüestió que els volia comentar –vaig acabant 
amb això, senyor president– és respecte a la qüestió 
del cos cridat a participar. Han deixat bastant clar –al-
menys una de les persones ho ha deixat bastant clar– 
que en tenen un concepte ampli; això en el món local 
s’ha constatat i ens sembla, als socialistes, una molt 
bona cosa. La qüestió està, ara, i hi ha un debat impor-
tant, respecte a la participació d’aquells que no con-
viuen en el territori i que, per tant, participarien en la 
presa de decisions potser des de fora, estant a la resta 
de l’Estat o estant a l’estranger. Si vostès hi veuen sen-
tit, des del punt de vista de la vinculació de la participa-
ció a quelcom que a hom l’afecta directament, etcètera

I per últim, últim, la qüestió competencial, que en-
tenc que és un debat, diguem-ne, tecnicojurídic, però 
també molt polític. La qüestió és que, a l’hora de fer 
aquesta llei, s’ha de decidir si es coneix i es reconeix 
el marc estatutari i, per tant, també el constitucional, 
o si es desconeix absolutament i es diu que es podrà 
consultar sobre qualsevol qüestió, i facilitar clarament 
una via d’impugnació de la mateixa norma i perdre 
l’oportunitat de tenir una eina com aquesta, no? Per 
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tant, nosaltres, que som gent prudent i raonable –com 
tothom, espero–, doncs, estem perquè aquesta pugui 
ser una bona llei, una eina en mans de la ciutadania 
i que no pugui ser impugnada a la primera de canvi.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor diputat. Senyor Coto.

José Antonio Coto Roquet

Gràcies, senyor president Senyores i senyors diputats... 
Agrair-los la seva compareixença avui a la Comissió 
d’Afers Institucionals per tractar sobre la llei en qüestió. 

Jo estic d’acord que la democràcia no pot ser només 
anar cada quatre anys a posar una papereta i s’ha aca-
bat, no? «Democràcia» significa que la gent participi, 
que la gent opini, i molts cops les millors decisions 
públiques són aquelles que han comptat amb l’opinió 
dels sectors afectats. Per tant, agrair-los la seva compa-
reixença. Crec que és una compareixença necessària; 
aquí només s’acostuma a parlar, en aquest Parlament,  
del que és diví, i crec que el fet que de tant en tant 
es parli del que importa a la gent i que la gent pugui 
opinar sobre els seus aspectes concrets que afecten la 
seva vida és molt positiu, i, per tant, els agraeixo molt 
totes les recomanacions que ens han fet, les quals, 
doncs, des del Grup Parlamentari del Partit Popular, 
evidentment, recollim.

Jo crec que no hem de desaprofitar..., és veritat que 
aquesta és una speed law, una llei que va a tota velo-
citat, però crec que això no ha d’impedir que, doncs, 
s’aposti per la participació, és a dir, pel que ha comen-
tat la senyora Puig, que es pugui utilitzar com una llei 
de participació ciutadana, o sigui, que, per la màxima 
rapidesa que s’hi utilitza, no s’aconsegueixi una llei 
de participació, que seria molt interessant, on totes les  
decisions que pren la Generalitat de Catalunya puguin 
anar en la línia..., sobretot aquelles que afecten aspectes 
molt concrets de serveis socials, polítiques socials, po-
lítiques d’infraestructures, doncs, puguin tenir l’opinió, 
com succeeix en molts casos als ajuntaments, on hi ha 
un període d’al·legacions, on els veïns opinen. Per tant, 
crec que és interessant i és necessari que no es desapro-
fiti aquesta oportunitat perquè la llei reculli sobretot as-
pectes que vagin en relació amb la participació.

I després, quant a les competències. Clar, jo crec que 
–i aquí s’ha tractat, vostès ho han tractat– les perso-
nes o veïns, ciutadans han d’opinar sobre els aspec-
tes que afecten aquella administració, perquè, si no, 
els generem frustració. Imaginem que demà hi ha una 
consulta a un ajuntament determinat per sortir de la 
Unió Europea, o per sortir de l’euro, o perquè es posi 
la pena de mort; perquè, clar, els fem votar –o per sor-
tir de la resta d’Espanya i de la Unió Europea–, molt 
bé, però de què serveix, si genera frustració? És a dir, 
jo crec que un objectiu dels representants públics és 
no generar ni expectatives imaginàries ni estanys en 
un desert, ni, evidentment, la felicitat, perquè això  
seria erroni, seria equivocat i, sobretot, generaria frus-
tració. Per tant, crec que és important que les compe-

tències, doncs, vagin d’acord amb allò que sí que sigui 
possible canviar i, per tant, jo, com he comentat abans 
en l’anterior compareixença, crec que hi han molts  
temes de la Generalitat de Catalunya en què som com-
petents, en temes d’educació, sanitat, serveis socials, se- 
guretat, en què la Generalitat és competent i en què, si 
consultes sobre aquelles matèries, l’opinió de la gent 
servirà per prendre millors decisions.

És a dir –i se n’ha parlat moltes vegades–, hem tin-
gut moltes decisions a la Generalitat de Catalunya els 
últims dos anys en termes de despesa que han afec-
tat serveis socials, infraestructures, en què potser a la 
gent li hauria agradat opinar, i no hi han pogut opinar. 
I, en canvi, per allò diví, pel que sembla que no es pot 
fer, que de fet no es pot fer, per això sí que ens volen 
fer opinar. 

Per tant, doncs, agrair-los la seva compareixença. Han 
comentat un tema, que és que perquè hi hagi una bona 
participació es necessiten sobretot temps i recursos, 
ha comentat en l’última compareixença. Hi estic total-
ment d’acord, i, evidentment, aquesta llei, des del meu 
punt de vista, és un bunyol de llei que no dóna res-
posta a una necessitat de la gent, que és poder opinar 
sobre els aspectes concrets en què sí que té competèn-
cies la Generalitat de Catalunya, que, de fet, gestiona 
37.000 milions d’euros, i que podria fer molt més fàcil 
la vida de les persones si, en lloc de dedicar-se a parlar 
del que és diví, es dediqués a parlar del que sí que im-
porta i afecta la gent en el seu dia a dia.

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors 
diputats...

El vicepresident

Gràcies, senyor diputat. És el torn de la senyora Ca-
mats.

Dolors Camats i Luis

Gràcies, president, intentaré cenyir-me als comentaris 
dels compareixents, tot i que el senyor Coto m’ho ha 
posat molt difícil per no desviar-me de la vostra inter-
venció, perquè sembla que per ell no es pot preguntar 
per la felicitat, però sí que es poden prometre milions 
de llocs de treball i en això no cal rendir comptes. Pe-
rò, bé, en fi.

En tot cas, jo sí que us volia agrair la vostra comparei-
xença i les aportacions i valoracions que heu fet, per-
què –em sembla que algun altre intervinent ho ha dit 
abans–, és a dir, vénen molt de l’experiència pròpia, 
del coneixement profund sobre processos de partici-
pació, no només de consultes, sobre saber quins són 
els riscos, els límits, les potencialitats, precisament, 
de la participació ciutadana, de quan es fa ben feta i de  
quan es fa mal feta. I, per tant, és el que ens interes-
sa: conèixer-ho, precisament, perquè la llei acabi sent 
útil i com a mínim ajudi i no sigui un destorb, preci-
sament, a processos de participació que ja existeixen, 
no?, i que no ens les estem inventant, ni les consultes 
ni la participació, amb aquesta llei. Del que es tracta 
és que sigui un instrument que ho potenciï o que per 
la via de regular-ho o legislar-ho permeti promocio-
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nar-ho, no pas entorpir-ho, no? Per tant, benvingudes 
totes les vostres consideracions, les d’avui i les que ens 
vulgueu fer arribar al llarg del tràmit de la llei, eh?, i, 
a més a més, amb molt de valor.

Per exemple, m’ha semblat molt, molt interessant que 
em sembla que pràcticament els tres heu coincidit a 
reclamar que les consultes puguin anar més enllà de 
l’abast de les competències locals. És a dir, és veritat 
que nosaltres estem molt constrets, si voleu, per la ne-
cessitat de respondre legalment, és a dir, de complir 
que la llei no tingui esquerdes des del punt de vista 
constitucional, estatutari o legal i, per tant, tenir com-
petències per consultar sobre allò en què tenim capa-
citat de consulta, i això ens ha marcat molt clarament 
els límits de la llei.

Però, en canvi, heu reclamat que, perquè sigui útil, com 
a mínim a nivell local, tingui potència també sobre 
consultar sobre allò que potser no s’hi té competència, 
però que sí que s’hi té opinió o sí que té incidència en 
la vida de la gent a nivell local. Bé, segurament ens hi 
hem d’aturar i pensar-hi, perquè té molt a veure, tam-
bé, amb la capacitat d’incidència de la mateixa consul-
ta. Si fos només consultiva, probablement això seria 
més senzill; en canvi, si tingués algun caràcter obliga-
tori, per dir-ho d’alguna manera, doncs, evidentment, 
seria molt més complicat de donar sortida a aquesta 
proposta. Però, en tot cas, és un terme o una reflexió 
que heu fet tots tres i que crec que és especialment in-
teressant, perquè ve des de la necessitat i la utilitat, i 
crec que així ens ho hem de prendre.

De fet, coincideix amb el que..., la utilitat dels proces-
sos de participació i de consultes. L’altre dia ho deia 
una altra compareixent, també exregidora, en aquest 
cas, la Itziar González Virós, de l’Ajuntament de Bar-
celona, que com em sembla que deia l’Antoni, posa-
va les consultes com un element per contrastar altres 
interessos que intenten influir en les decisions políti-
ques, no? N’hi ha que ni de forma transparent, ni de 
forma informada ni de forma deliberativa, però, en 
canvi, tenen incidència en les decisions que es prenen 
a nivell polític, a vegades a través d’un cop de telè-
fon, a vegades a través d’un dinar, influeixen més que 
a vegades una consulta. Les consultes poden compen-
sar, a vegades, i acompanyar precisament les decisions 
polítiques per compensar altres tipus d’interessos que 
també influeixen en les decisions que es prenen. I, per 
tant, en aquest sentit, també, molta utilitat.

Interessant, també, la reflexió al voltant que les con-
sultes no poden ser un bolet –em sembla que ho deia 
el Bartolomé–, és a dir, no poden ser una única inicia- 
tiva que surt al voltant d’un únic tema i que mai més  
s’hi torna a fer referència, ni abans ni després, sinó 
que probablement tenen sentit quan acompanyen o 
vénen acompanyades d’un procés de participació, de 
deliberació, d’implicació de les institucions o la ciuta-
dania en el qual finalment es decideix consultar, però 
com a element final de tot un procés previ, no com a 
element únic o inicial d’un tema que la ciutadania pot 
voler debatre o de què pot voler ser consultada o hi  
pot voler dir la seva opinió.

I el darrer dels temes que sí que volia fer-hi referència 
és, bé, sobre el de les persones legitimades que poden  
participar-hi. Jo també coincideixo –hi han fet refe-
rència a totes les compareixences– que hem de pen-
sar molt bé si obrim la possibilitat a la gent que per 
veïnatge no li tocaria; és a dir, si el veïnatge no és una 
condició indispensable i obrim la possibilitat que hi 
hagi gent fora del país que hi participi, doncs, enca-
ra més a aquells que sí que són veïns encara que no 
tinguin la condició política de ciutadà, no? Seria una  
absurditat que algú que fa un any i mig que viu a Cata-
lunya no pogués votar en una consulta, però algú que 
fa trenta anys fora, sí. I, per tant, hem de poder combi-
nar les dues realitats, que certament hi són i que pro-
bablement tenen a veure amb si són consultes locals o 
no ho són, i veure com ho resolem.

I l’última és la reflexió sobre si aquesta és una llei de 
consultes o de participació. Certament, no?, i crec  
que a aquestes altures hi coincidim tots: perquè sigui 
veritablement una llei de participació ciutadana tenim 
molta feina a fer, encara. Tot just està apuntat el per-
què hauria de ser una llei de participació, però no ho 
és, encara, i part del que heu dit ens hi hauria d’ajudar.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyora diputada. És el torn de la senyora Ca-
rina Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Gràcies, president. Gràcies també als tres comparei-
xents per les seves aportacions, que, de fet, coincideixen 
bastant amb les aportacions fetes pels representants de 
les associacions de municipis, de l’Associació Catalana 
de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalu-
nya, que van comparèixer fa dos dies i que també van 
parlar de quina és la seva experiència des de la proximi-
tat en l’elaboració de les consultes. 

Tots vostès detecten aquestes deficiències d’una llei fe-
ta amb presses, d’una llei feta..., algun dels comparei-
xents previs l’ha qualificat com una «llei clínex», és a 
dir, aquella llei que està feta únicament i exclusivament 
per a una determinada consulta, amb un determinat 
objectiu polític, i que no té res a veure amb una llei que 
vulgui desenvolupar el que és el veritable principi de 
participació política, que és aquest objectiu d’apropar 
la política als ciutadans i, sobretot, acabar amb aques-
ta espècie de desafecció que hi ha amb la política, que 
moltes vegades des dels municipis es practica més cla-
rament, no tant amb objectius polítics, sinó també amb 
objectius de servei públic, no?, d’atenció a les persones. 
Per tant, agrair-los la seva col·laboració. 

I per no reiterar-me respecte a algunes de les afirma- 
cions ja fetes en anteriors compareixences, en les quals 
s’havia parlat que pel món local no s’entenia aquesta 
llei com una eina imprescindible..., perquè cada muni-
cipi havia desenvolupat els seus mecanismes de partici- 
pació política, i que els havia posat en pràctica i que, a 
més a més, havia desenvolupat aquests processos amb 
una certa naturalitat per acompanyar els processos de 
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decisió amb l’opinió dels ciutadans que vivien al mu-
nicipi. Jo el que sí els demanaria és que em valoressin 
exactament com veuen la llei des del punt de vista mu-
nicipal: si realment pot ser una eina útil o veuen que 
pot ser un element de distorsió de la política, del des-
envolupament de la política de participació municipal, 
com han dit alguns dels membres d’altres organitza- 
cions, pel que fa a la periodicitat de les consultes, la in-
formació prèvia dels processos de participació, el cost i 
les despeses que poden desenvolupar aquestes consul-
tes; és a dir, tot allò que afecti el que és una consulta en 
l’àmbit de les competències municipals i que pugui ser 
un procés d’obtenció d’una opinió que després pugui 
acompanyar els processos de decisió.

I una altra qüestió que m’agradaria que em respongues-
sin –i molt breument. Vostès que tenen experiència  
en la realització de processos de participació munici-
pal..., hi ha una qüestió que crec que no s’ha tractat 
massa, i és: hi ha cultura de participació en aquests 
processos de consulta en l’àmbit municipal; és a dir, 
la gent participa massivament en aquests processos de 
consulta? Perquè en moltes ocasions veiem com, en 
processos electorals d’abast general, una de les prin-
cipals preocupacions és el nivell de participació, és a 
dir, volem que totes a les eleccions hi hagi un nivell 
de participació molt alt. I el nivell de participació en 
molts casos en determina de manera important el re-
sultat, no? És a dir, si hi ha molta participació, doncs, 
n’hi han uns que en surten beneficiats i altres no, i, si 
hi ha poca participació, doncs, allò es relativitza quant 
al resultat. Jo el que vull que m’expliquin és, si des 
de l’experiència municipal, vostès han vist que en els 
processos que han encetat de participació ciutadana 
hi ha hagut una massiva participació o ha quedat en 
l’àmbit d’aquelles persones que estan relativament in-
formades o afectades per aquell procés participatiu, i 
si realment després aquella consulta ha estat determi-
nant en el procés de decisió de la institució municipal 
en concret.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyora diputada. Senyor Rull.

Josep Rull i Andreu

Sí, moltes gràcies, senyor president. També gràcies al 
senyor Agudo, Puig i Merino per la seva comparei-
xença avui.

Tornar a subratllar un tema que és fonamental per si-
tuar-nos sobre la dinàmica parlamentària, eh?, perquè 
vostès han llegit un text que és un text que té una part 
que està amputada, i això és evident. La senyora Te-
resa Puig deia: «Hi ha dues hipòtesis de treball pos-
sibles, que és desenvolupar allò que ja apunten en el 
títol o concentrar-nos estrictament en les consultes no 
referendàries.» Això, diguem-ne, és..., hem d’entendre 
aquest text que tenen com un punt de partida; nosal-
tres el que hem de fer és desenvolupar-lo. És un punt 
de partida que incorpora tot allò que fa referència a 
participació fruit d’un cert pacte polític que hi va ha-

ver. I, per tant, no els sorprengui; el que han llegit, di-
guem-ne, no hi ha cap grup que s’hi senti reflectit ín-
tegrament, en allò que vostès han llegit, eh? Per tant, 
no és cap pregunta, sinó és simplement acotar-ho, per-
què..., potser els ho hauríem d’haver dit abans, no?, 
perquè, si no, queda una mica sorprenent de dir: «Ens 
vénen a parlar de participació, aquesta ha de ser la 
llei de participació, i tot just n’apunten, n’esbossen al-
gun dels elements, però no els desenvolupen.» Jo crec  
que de cara a les respostes que puguin fer amb pos-
terioritat això els pot orientar bastant de com ho hem 
fet, no?

El senyor Bartolomé Agudo parlava de «quina para-
doxa, una llei de participació que no tingui participa-
ció ciutadana». Potser aquest n’és un dels elements, di-
guem-ne, que grinyola més del procés que estem fent, 
i, per tant, aquest és un element de reflexió que ens 
haurà de portar a una de les dues vies que plantejava 
vostè: si ho desenvolupem a fons, si ens hi veiem amb 
cor, si creiem que ens pot quedar un resultat digne, o 
optem simplement per mantenir-ho com una llei es-
trictament de consultes.

En el moment en què s’ha de desplegar l’article 122 
de l’Estatut amb plenitud, s’han apuntat alguns ins-
truments, eh?, més enllà de les consultes via votació o 
sense votació. S’ha parlat dels fòrums de consulta; al-
guns compareixents anteriors deien: «Bé, aquest era un 
mecanisme que abans no existia i que ara, diguem-ne, 
és relativament recent.» Les audiències ciutadanes, els 
panels ciutadans, els jurats de ciutadans... Ens podrien,  
en base a la seva experiència, apuntar altres instru-
ments com aquests –simplement a títol orientatiu, eh?–, 
que puguin ser-nos útils i que nosaltres puguem no  
només incorporar en la llei, sinó també donar la possi-
bilitat de desplegar-los? Per nosaltres això seria especi-
alment significatiu.

I el senyor Antoni Merino, en la mesura que va ser 
responsable del Centre per a la Participació de la di-
putació, vostè recorda o ens podria –això, diguem-ne, 
és un atracament a mà armada, en aquests moments, 
no?– recordar si, en l’àmbit dels municipis de la pro-
víncia de Barcelona, hi ha hagut alguna consulta via 
votació, de les més rellevants? A Terrassa en vam te-
nir una, per exemple, amb una participació relativa-
ment baixa i amb un procés que, bé, ens ha permès 
com a mínim fer un primer pas i treure’n algunes con-
clusions, no? Però un procés similar al que hi va ha-
ver a Terrassa –hi va haver un procés amb informació, 
amb votació...–, ens podria...? Si ho recorda, eh?, si no, 
no passa res. Però de veure on es van produir, i més  
o menys fer-ne un comentari per sobre.

I la darrera qüestió, senyor president, no és pregunta, 
sinó una certa rèplica a algun altre grup parlamentari 
que ha intervingut, concretament al Grup Parlamenta-
ri Popular, que hi ha una nova versió que és «no volem  
escoltar la gent ni fer una votació per no generar frus-
tració». És el nou concepte, eh?, aquest de dir..., hem 
passat de dir «no voteu» a «no us deixem votar perquè si 
no us frustraríeu»: paternalisme. Bé, doncs, hem avan-
çat una miqueta, no?, amb el «no us ho volem deixar 
fer, perquè si no es frustraria la gent i no parlaríem...»  
Però em sembla que, si vostès compareguessin en 
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aquesta proposició de llei amb aquesta nova versió, 
com a mínim paternalista –més que la que prohibeix, 
la que abomina les urnes–, seria interessant, potser hi 
hauríem guanyat alguna cosa.

Gràcies, senyor president.

El vicepresident

Gràcies, senyor diputat. Tenen un torn de rèplica, que 
els demanem que sigui amb la màxima brevetat pos-
sible en funció de les consideracions dels respectius 
grups parlamentaris. L’ordre d’intervenció serà el ma-
teix que l’establert anteriorment.

El cap de Solidaritat i Cooperació 
de l’Ajuntament de Terrassa

Molt bé, doncs, intentarem enllestir-ho ràpidament. 
Vejam, per fer una resposta una mica global, una qües-
tió molt concreta: jo potser, en una llei de participa-
ció, si hi he de pensar, no pensaria tant en mecanismes 
–ho dic perquè el senyor Josep Rull ho comentava–, 
per què? Perquè estem en una societat molt canviant 
en la qual els mecanismes poden variar, el paper de la 
participació via telemàtica, via informàtica, els meca-
nismes que poden ser els fòrums, que poden ser... Po-
dem repensar-ne de nous que siguin més pràctics i més 
útils. Per tant, potser pensaria més a definir proces-
sos –també el senyor Pedret ho ha demanat–, garantir 
drets, garantir fases, principis i garanties dels procedi-
ments, així a bote pronto, sense pensar-hi massa. Però 
em preocupa definir mecanismes, només, i llavors que 
estiguem encotillats per aquests mecanismes.

Llavors, també, i dins d’aquests mecanismes –con-
testant, també, una mica el que comentava el senyor  
Guiteras, em sembla–, la consulta és important, natu-
ralment que és important; és un mecanisme que pot 
ser molt adient i molt adequat, i que pot funcionar. En  
experiències que ja s’han fet, la consulta és un element 
indispensable, i, per tant, sí que es pot fer, en aquest mo-
ment i en tots els moments, penso jo, en aquest sentit.

Quines decisions haurien de ser consultades? No ho sé, 
depèn de les regles que establim. I sobre què podem 
demanar? Jo opino que podem demanar sobre tot allò 
que ens afecta, als ciutadans i les ciutadanes. Mentre 
les regles estiguin clares, mentre sapiguem realment el 
que demanem i a què ens portarà allò que demanem..., 
és a dir, no?, el que comentava ell: no demanem si vols 
ser feliç, segurament jo no tinc capacitat per fer-te fe-
liç, però jo t’ho explicaré; jo no tinc capacitat per fer-
ho, però tu pots definir-te i dir el que vols en aquest 
sentit. També en aquest sentit crec que els ciutadans 
som molt més sensats del que podem pensar, no?, vull 
dir que crec que han de poder decidir en aquest sentit.

Llavors, bé, així en general, el tema de la participació: 
si la gent hi participa massivament? Massivament, la 
gent hi participa, participa en determinades qüestions. 
Jo crec que sortim al carrer i veiem manifestacions 
en les quals la gent participa, i hi participa realment. 
En consultes concretes? El senyor Rull ho comenta-
va a Terrassa; efectivament, no va ser una participació 
molt àmplia, en un procés que es va fer, però sí que hi 

va participar tothom que va voler, i jo crec que aquest 
és el factor important: que tothom que vulgui, tothom 
que se senti afectat, tothom que hi tingui interès, hi pu-
gui participar de manera lliure. I partir d’aquí, doncs...

Ho deixo aquí, no m’hi estenc més, eh?

El vicepresident

Gràcies. Senyora Puig.

La cap del Departament de Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament de Badalona

Realment és complicat, eh?, donar resposta així, per-
què podríem parlar de moltíssimes coses, no? 

Jo..., hi ha una idea central –i em serveix per endre-
çar-me jo, eh?, davant de temes de participació–, i és 
que penso que les polítiques de participació han de ser 
com una caixa d’eines en què tenim molts instruments 
i que els adaptem cada vegada a la necessitat del que 
volem, en diríem, no? Ho dic perquè després ja veureu 
com estirant de la caixa d’eines podrem trobar moltes 
respostes.

Per exemple, preguntava sobre si és important en 
aquest moment fer consultes. Sempre és important, és 
una eina de legitimació de l’acció política que es faci 
tant en l’àmbit local com en l’àmbit autonòmic o en 
l’àmbit estatal. Per tant, fer ús de les consultes vol dir 
que involucres..., a més a més de generar coneixement 
entre la ciutadania. I això sempre és positiu.

Després, preguntava sobre el tema de competències  
obligatòries o voluntàries. Jo penso que el Bartolomé 
ho acaba de contestar, i és: si les regles del joc estan 
clares, es pot preguntar sempre, no? Que a més a més 
hi hauran algunes vegades que ens servirà per poder, 
nosaltres, prendre decisions, perquè tindrem la com-
petència per fer-ho; altres, per fer alguna acció de  
representació a les instàncies on es prendrà la decisió, 
perquè ells en tenen la competència. Per tant, tant en 
obligatòries com en voluntàries.

Una altra reflexió, m’agradaria, des de polítiques com 
les de participació en l’àmbit local. És el tema de la 
seguretat jurídica, no? Penso que això ens passa a les 
polítiques de participació, les de l’àmbit de serveis a 
les persones, etcètera, que sempre hi ha hagut tradi-
cionalment bastant de divorci entre l’àmbit més bu-
rocràtic o jurídic amb l’àmbit més de la prestació del 
servei, i moltes vegades això crea moltes dificultats en 
la gestió del dia a dia. Jo diria que sempre –i d’això  
en parlaria més amb la gent del meu sector, més aquest 
sector tècnic–, sempre seguretat jurídica; ara, que ai-
xò no ens impossibiliti fer la prestació de servei o les 
polítiques públiques que pensem. Per tant, del que es 
tracta és, dintre del coneixement i dels continguts que 
hem de transmetre com a informació bàsica, que hi 
hagi també el nivell jurídic, no?, i que el ciutadà sigui 
informat de quines implicacions jurídiques té allò de 
què parla.

En tema de participació dels estrangers, dels ciutadans 
catalans, en aquest cas, o de la ciutat de què parlem 
a l’estranger. Jo, a l’era de la globalització i d’inter-
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net, em costa molt posar límits, que algú que la ciutat 
aquella és seva, també, perquè hi ha nascut, perquè hi 
té família, perquè hi té no-sé-què... Que segurament 
s’haurà d’anar a buscar fins quan, fins quan tindrà 
drets? Possiblement. Però, d’entrada, en una era globa-
lització, és difícil, eh?, dir que hi posarem límits, aquí. 

En el tema competencial, ja sabem...

Què més? No voldria deixar-me res. Ah, quan jo par-
lava abans que pogués votar gent que no està al padró  
municipal –i dic això perquè això sí que ens afecta 
molt, en l’àmbit local–, per exemple em referia a gent 
que té tant d’interès a poder votar en una consulta 
com aquell que és empresari o comercial d’una ciutat 
i que viu a la ciutat del costat, i això ens passa molt, 
en l’àmbit local. Si fem una consulta sobre el pla de re-
modelació d’un polígon industrial, a aquest senyor no 
el deixarem votar? No? Si ell hi té interessos, direc-
tament, allà. Llavors, com ho hem de tractar? Doncs, 
abans, en la compareixença anterior, m’ha semblat 
sentir alguna cosa que potser val la pena que ens ho 
agafem; és a dir, hi haurà coses que les haurem de de-
finir per separat, per a l’àmbit local i per a l’àmbit au-
tonòmic, perquè hi ha coses que realment ens afecten, 
en l’àmbit local, que és insalvable si ho fem igual en 
un nivell que en l’altre. Doncs bé, potser sí que caldrà 
dir si en l’àmbit local ens podem permetre que el ciu-
tadà no estigui empadronat en aquella ciutat, sinó que 
hi tingui interessos, però és que sap molt greu perdre’s 
l’oportunitat que aquell empresari o aquell comercial, 
que genera llocs de treball a la nostra ciutat, no pugui 
participar en consultes que l’impliquin, o sigui, que 
l’afectin d’alguna manera.

No sé si ens deixem... (Pausa.) Segur, eh?, moltes... En 
tot cas, el Toni, no? (Pausa.)

El gerent de l’Ajuntament de Rubí  
i exdirector del Centre per a la Participació 
Ciutadana de la Diputació de Barcelona

També resposta en general, excepte en l’última part, 
que és una pregunta molt concreta, a la qual miraré de 
donar-te resposta. 

Jo crec que hi ha alguns elements..., parlaves d’insegu-
retat jurídica i transparència. Jo crec que el tema de les 
regles de joc és molt clar, és a dir, els processos parti-
cipatius requereixen regles del joc clares i prèviament 
definides, si no, pot passar que comencem a jugar a un 
esport en què uns es pensen que juguen a futbol i altres 
juguen a bàsquet, i això habitualment, moltes vegades, 
perquè normalment aquests temes són complexos i te-
nen moltes perspectives, costa políticament trobar el 
consens mínim per impulsar aquest projecte, però, si 
no hem definit prèviament les regles del joc, habitual-
ment no acaben bé, aquests processos.

Un element que podria semblar contradictori, no? Par-
ticipació, que vol dir ciutadania, i lideratge, que vol 
dir lideratge a vegades d’uns pocs, no?, de l’alcalde o 
del president. En aquests processos és necessari i fo-
namental el lideratge: el lideratge polític, no?, el li-
deratge del ple en el cas municipal, i entenc que del  
Parlament en el cas català. És fonamental que hi ha-

gi un lideratge polític per impulsar aquests proces-
sos, perquè tot és molt complex, i és relativament fàcil 
oblidar-nos-el o deixar-lo de costat.

S’ha parlat també del tema de les competències, de les 
regles del joc clares, han dit. Consultes... Hi ha un ele-
ment en què la meva experiència diu que la participa-
ció, a l’hora de desenvolupar-la, amb les experiències 
que hi ha sobre la taula, no té un component ideològic 
en si. De fet, s’ha utilitzat instrumentalment la partici-
pació fins i tot per anar en contra de drets, i fins i tot 
per carregar-se o implantar la pena de mort en deter-
minats estats, no?, als Estats Units. És molt important 
saber, darrere dels processos, quin és el plantejament 
previ que se’n fa, no?, quina és la voluntat que impul-
sa un determinat procediment. Perquè, si no es garan-
teix una informació vinculada al procés, de vegades la 
ciutadania, amb la informació que té..., aquest procés 
pot anar fins i tot en contra de la voluntat de la parti-
cipació, no? Hi han elements que són molt crítics si el 
procés de consulta no va acompanyat d’un bon procés 
d’informació i de contrast. És un dels riscos, també, 
que té aquesta eina.

Es parlava també que era un test..., bé, la pregunta con-
creta sobre processos concrets. No hi ha massa experi-
ències de consultes articulades al conjunt de la ciutat, 
en el qual s’hagi fet una mínima anàlisi de com acon-
seguim la informació de la ciutadania, com hi garan-
tim un mínim rigor. N’hi ha algunes experiències, heu 
parlat de Terrassa. Jo comentava abans també l’expe-
riència de Rubí amb el procés de reforma de la plaça 
Doctor Guardiet, que és una plaça simbòlica per a la 
ciutat, que també... Clar, i aquí, fins i tot..., i aquí l’ele-
ment és que al llarg del procés..., això va acabar en una 
consulta, però el més important del procés segurament 
no va ser la consulta: va ser quan es va determinar, 
també amb la ciutadania, quins eren els requeriments 
previs que havien de tenir els equips d’arquitectes que 
n’havien de dissenyar els projectes, no?, és a dir, quins 
elements considerava la ciutadania que el projecte que 
es desenvolupés havia de tenir present. Es van definir 
uns quants projectes, i això va acabar en una consulta. 

El procés que es va fer a Sant Adrià amb el tema so-
bre l’ús o no de les torres vinculades a l’antiga cen-
tral tèrmica també va ser un procés molt interessant 
a nivell de..., i aquí hi ha tot un procés de pedagogia, 
no? Un element fonamental en aquesta època és que, 
darrere d’aquests processos, hi ha un element, encara,  
de pedagogia, no? És a dir, per què una persona que té 
moltíssima feina, que treballa moltes hores al dia, que 
té fills, que té segurament algun familiar a càrrec, per 
què ha de dedicar un temps fora d’aquesta obligació que  
té cada dia, no?, per dedicar-se a participar en un 
procés per a una millora del barri o de la ciutat, no? 
Quins al·licients posem sobre la taula, quins elements 
que faci que els costos d’oportunitat..., a aquella perso-
na li surti rendible perdre temps per dedicar un temps 
a la col·lectivitat. 

Fins ara no han estat processos massius, eh? És a dir, 
les experiències que hi han de consultes, doncs, han 
acabat en percentatge de votació entre el 3, el 10 per 
cent. Serien processos d’èxit. També crec que –ho co-
mentava en Tolo abans– estem davant de processos 
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que en aquest moment el que pretenen és la implicació 
d’aquelles persones que considerin que hi tenen algu-
na cosa a dir; de vegades pot ser un col·lectiu de mares 
preocupades per l’espai públic que hi ha al costat de 
l’escola, o per la pèrdua d’un determinat servei. Habi-
tualment, fins ara aquest n’és un factor, no?

El vicepresident

Gràcies. Reitero les gràcies al senyor Bartolomé Agu-
do López, a la senyora Teresa Puig i Gallach i al se-
nyor Antoni Merino Orejón. Vull aprofitar, al fil de la 
senyora Teresa Puig, que ha dit: «Podríem parlar de 
moltíssimes coses»..., jo crec que els grups parlamen-
taris estarien encantats que els fessin arribar qualse-
vol consideració que en poguessin tindre en funció de 
l’òptica real. En tot cas, els agraïm, en nom del Parla-
ment, la seva intervenció, i restem a la seva disposició.

Fem un recés de cinc minuts i comencem. Gràcies. 

La sessió se suspèn a tres quarts de set del vespre i 
onze minuts i es reprèn a les set i sis minuts.

El vicepresident

Reprenem la sessió.

Compareixença
d’una representació del Col·lectiu Emma 
amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana (tram. 353-00134/10)

Agraïm i donem la benvinguda al mateix temps al se-
nyor Jordi Comas i Rovira, en representació del Col·lec- 
tiu Emma, i al senyor Marc Parés Franzi, director del 
Grup de Recerca en Participació Ciutadana i Moviments 
Socials de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques. 

Expliquem la metodologia: tenen deu minuts cadascun,  
tindrà cinc minuts cada grup parlamentari, i després 
una rèplica, que serà amb la major brevetat possible, 
donant resposta a les diverses consideracions dels res-
pectius grups.

En tot cas, comencem amb el senyor Jordi Comas i 
Rovira.

Jordi Comas i Rovira  
(representant del Col·lectiu Emma)

Bé, bona tarda, il·lustres senyors i senyores diputats. 
Abans de res, doncs, voldria agrair-los, en nom del 
Col·lectiu Emma, que ens hagin fet avinent la seva in-
vitació per intervenir en aquest debat. Nosaltres som 
un col·lectiu petit i modest i, per tant, doncs, és un im-
mens honor que la nostra veu sigui escoltada a la seu 
de la sobirania del poble de Catalunya. 

Per a aquells de vostès que no ens coneguin, que  
no coneguin la nostra activitat, els diré que nosaltres no  
estem constituïts formalment. Som independents de 
qualsevol partit polític, no rebem subvencions, ni ins-
truccions de cap institució oficial, i ens hem fixat una 

feina, que és la de fer un cert seguiment de l’actualitat  
internacional i anar veient quines notícies es publi-
quen que fan referència, que fan menció a Catalu-
nya. Donem ressò a aquelles notícies que ens sembla, 
doncs, que donen una visió i una imatge de la societat 
catalana que ens sembla encertada, i, en canvi, quan 
ens sembla, doncs, que s’han produït errors de fet o 
d’interpretació, ens posem en contacte amb els res-
ponsables d’aquests errors i mirem de fer-los-ho saber; 
mirem d’oferir-los informació, de primer mà, i una part 
d’aquesta informació, en ocasions, són articles o edito-
rials que publiquem a través de la nostra pàgina web.

També intentem fer una tasca discreta de facilitadors 
d’informació i de fonts, per a o bé periodistes, gent 
que treballa als mitjans de comunicació internacio-
nals, i que estan de pas o de manera més o menys es-
table a Catalunya, i també en algunes ocasions per a 
gent que treballa, doncs, al cos diplomàtic, que ens de-
mana informació sobre el plet català.

De la mateixa manera que nosaltres procurem oferir 
un punt de vista català a l’estranger, això també ens 
permet, diguem-ne, tenir una certa perspectiva de com 
es veu Catalunya des de fora. També, perquè moltes de 
les desenes de voluntaris que formen part del Col·lectiu 
Emma, doncs, han viscut a l’estranger i per tant tenen 
una certa facilitat per copsar aquesta perspectiva. Em 
sembla que una mica aquest element, aquesta capacitat 
de perspectiva, és el que modestament podem aportar 
una mica al debat que vostès estan realitzant aquí, no? 

En primer lloc, entrant ja en detall, una mica, en el 
tema de la proposició de llei, els volem fer una sèrie 
de consideracions de caràcter general sobre el docu-
ment que ens han facilitat, i, com els deia, fent consi-
deració a aquesta perspectiva internacional. Mirin, a 
dia d’avui..., a veure, hom sap que aquesta llei pot ser 
utilitzada per moltes coses, però, entre altres, una que 
és molt important és que pot ser un canal, diguem-ne, 
perquè el poble de Catalunya exerceixi el seu dret a 
decidir, no? Així ho han apuntat diverses formacions i 
representants polítics, així ho ha apuntat, també, d’al-
guna manera, el Consell Assessor per a la Transició 
Nacional, i, per tant, nosaltres, sabedors d’aquesta re-
alitat, pensem que caldria que el projecte de llei d’al-
guna manera expressés aquest afany. És a dir, sense 
la necessitat de fer un instrument jurídic amb aquesta 
única finalitat, tampoc voldríem, o els convidaríem a 
no caure en el que a nosaltres ens sembla que seria un  
error, que és fer un instrument jurídic que, d’alguna 
manera, pogués servir per exercir el dret a decidir 
«sense que es noti». 

Intentaré concretar una mica més, d’acord? A nosal-
tres ens agradaria que en l’exposició de motius, a ban-
da, diguem-ne, d’alguna manera, del cos jurídic, el  
fonament jurídic, del marc competencial en el qual es 
basteix la llei, hi hagués una menció, tan genèrica i 
tan jurídicament pulcra com creguin possible, per dir 
una cosa molt senzilla, que és que som un poble ma-
dur i podem ser consultats sobre qualsevol cosa.

No volem convidar-los..., no entenguin que jo els faig 
un emplaçament a fer una llei que sigui automàtica-
ment recorreguda a les instàncies espanyoles, i que ja 
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tinguem... No, jo els convido totalment, o els convi-
dem des del Col·lectiu Emma, a totalment el contrari: 
és a dir, qui vulgui fer això, que previsiblement hi ha 
qui diu que succeirà, que ho tingui ben difícil, eh?, que 
ho tingui jurídicament ben difícil. Però, tenint aques-
ta precaució, nosaltres entenem que no caldria perdre 
l’oportunitat de dir que som un poble i que volem vo-
tar. Que potser amb la legalitat vigent que tenim, tots 
en som coneixedors, vostès molt millor que no pas jo, 
no ho podem fer de manera referendària, però, a pesar 
d’això, nosaltres pensem que tenim un dret inalienable 
a ser preguntats.

Els animem a tots, inclús a aquells de vostès que 
s’oposen que se celebri una consulta a Catalunya, a 
discutir sobre aquesta realitat, no? Mirin, és que vos-
tès saben que la majoria de gent vol votar, això em 
sembla que és una realitat –la majoria de gent vol vo-
tar–; per tant, aquest és un tema que s’ha de resoldre. 

I ens sembla, també, tornant al tema de la perspectiva 
internacional, que això és una mica el titular que nos-
altres voldríem veure a la premsa internacional l’ende-
mà que s’aprovi aquesta llei, eh? «Els catalans volen 
votar.» Ens fa la impressió, amb tota la modèstia els ho 
dic, que si la llei, diguem-ne, és, literalment, la propo-
sició que ens han facilitat, aquest no serà, diguem-ne, 
el titular que recollirà la premsa internacional.

En segon lloc, ja centrant-nos, diguem-ne, no tant en 
un tema de continguts, sinó de llenguatge, volem tras-
lladar-los també que vivim amb una certa preocupació 
el fet que, com que aquesta és una llei, això que els 
dèiem, genèrica, que ha de servir a moltes finalitats, 
no reflecteix un compromís explícit de materialitzar el 
que sigui la voluntat dels ciutadans sorgint d’una con-
sulta d’aquestes característiques, d’acord?

M’explico. A les definicions, per exemple, de l’article 
2, nosaltres som partidaris que la consulta digui que el 
resultat d’una consulta fixa sense equívocs un mandat 
clar, que és un reflex, si es compleixen les condicions 
que estableix la llei, de la voluntat popular. Després, 
potser els polítics han d’articular, per la via de la po-
lítica, com pertoca els mecanismes per fer executiva 
aquesta voluntat popular. Però no ens agrada que es 
parli de sondejar opinions o de copsar una mica la po-
sició del poble català, sinó que una consulta, com a 
tal, ha de servir per fixar la voluntat popular, i que ai-
xò ha de ser molt seriós i ens ho hem de prendre molt 
seriosament.

En tercer lloc, els volem fer esment sobre un tema  
que a nosaltres ens sembla cabdal, molt important, i que  
considerem que és una petita mancança de la propo-
sició que ens han facilitat, que és que en l’estructura  
d’òrgans que descriu la proposició no es recull explí-
citament la presència d’observadors internacionals, 
d’acord? Bé, per nosaltres aquesta presència és im-
prescindible, eh? O ho és en el cas que la consulta ser-
veixi per preguntar o per exercir el poble de Catalu-
nya el dret a decidir. Ho és, en primer lloc, perquè el 
marc juridicopolític en què es desenvolupa és l’Estat 
espanyol. Després, hi ha un tema en el qual segura-
ment la majoria de vostès, inclús aquells de vostès que 
estiguin d’acord amb l’exercici del dret de decidir, no  

deuen compartir amb mi, que és que jo penso que 
l’Estat espanyol no és un estat plenament democràtic, 
o no ho és prou com perquè puguem prescindir de mi-
rades independents que alertin la comunitat internaci-
onal si no actua com a tal.

Els convido a fer-se una sèrie de preguntes, no?, adop-
tant una certa perspectiva, ja no..., i potser inclús abs-
traient-nos que estem, doncs, a l’Estat espanyol, que 
estem a Catalunya, i que estem afrontant el tema  
que estem afrontant, no? Recorden casos de sospites 
de frau electoral, a l’Estat espanyol? Jo tinc presents, 
doncs, els casos de Formentera –les polèmiques, di-
guem-ne, de Formentera, que van arribar als tribunals, 
etcètera–; el cas de Galícia, el tema dels empadronats, 
del cens, etcètera. Recorden si el cap d’estat ha tingut 
militància en un moviment feixista? El cap d’estat de 
l’Estat espanyol? Tenen la impressió, diguem-ne, que 
la Constitució espanyola no va poder reflectir tots els 
anhels dels catalans en el moment que es va elaborar 
perquè hi havia..., jo no hi era, jo no vaig votar, di-
guem-ne; jo vaig néixer el 81, però a mi a casa m’han 
explicat que hi havia com un cert caliu d’una certa 
pressió militar, amenaça militar latent, i que després, 
home, allò no va acabar d’arribar ben bé on potser la 
majoria, de manera lliure i sense cap mena de coacció, 
hauria arribat, no?

Els sembla normal, a vostès, que en plena campanya 
electoral, d’una campanya crucial, es filtrin als mit-
jans de comunicació informes policials apòcrifs –en 
un estat de dret, eh?–, que ministres i polítics hi do-
nin credibilitat? Que això aparegui a les portades, els 
sembla propi d’un estat...? –abstraient-nos del cas de 
l’Estat espanyol–, els sembla propi, això, d’un estat 
democràtic? A nosaltres ens sembla que aquests són 
antecedents –aquests i altres, que podríem recordar– 
suficients com per dir: «Escoltin, segurament tot anirà 
fantàsticament, no hi ha haurà cap mena d’intromis-
sió, però, saben què?, per si de cas, doncs, miri, si hi 
ha algú mirant i, a més a més, patapam, ho certifi-
ca, doncs, fantàstic, no?» No serà... En qualsevol cas, 
aquesta presència internacional no seria sobrera.

Un altre tema, que potser..., segurament tampoc deuen 
compartir amb mi, però que per nosaltres suggereix 
el tema de la presència d’observadors internacionals. 
A veure, en altres contextos, en altres casos, són els 
escenaris de violència, d’acord? Segurament, doncs, la  
majoria de vostès, i evidentment molta gent que és 
partidària que se celebri una consulta pensa que no 
n’hi ha ni n’hi haurà, de violència. I tant de bo. Espero 
que no n’hi hagi. Ara bé, hi han hagut o no amenaces 
d’ús de la força des de l’estament militar si Catalunya 
exerceix el seu dret a decidir? La Constitució en l’ar-
ticle 8 hi fa una referència explícita, a la intervenció 
militar o no?

Nosaltres, amb aquests antecedents, creiem que és  
suficient per avalar i considerar aquesta presència  
internacional. Em sembla, també, que a banda d’ob-
servadors, fóra bo, diguem-ne, que en el que és la co-
missió de control hi hagués també juristes de prestigi,  
internacionals. A nosaltres, això és una cosa que enca-
ra que, com s’apunta, doncs, a l’article 12.1, en l’apartat  
a, o a l’article 12.2, sigui una via resolutòria, di-
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guem-ne, última, que doni fi a la via administrativa, 
etcètera, ens sembla que això no és un obstacle per-
què hi hagi presència d’experts, diguem-ne, internaci-
onals, de fora del país.

I, en darrer terme, permetin que els puntualitzi –i ja sé 
que vaig tard– una sèrie de consideracions que rauen 
en aquesta dicotomia que els apuntava entre una llei 
genèrica, per fer consultes, o la llei que ha de servir 
per fer la consulta en cas, doncs, que el Parlament així 
ho decideixi. Mirin, en primer lloc, dir-los que el Col-
lectiu Emma no demanarà formar part de la comis-
sió de seguiment que preveu l’article 10.3. A nosaltres 
ens sembla que la manera com està redactat aquest 
article pot generar equívocs, perquè pot convidar, di-
guem-ne...

El vicepresident

Hauríem d’anar acabant, eh?

Jordi Comas i Rovira

...–d’acord–, a vetar moltes entitats que demanin 
de participar-hi. I ens sembla que no hauria d’obrir, 
aquesta llei, la via perquè hi hagi més respostes alter-
natives al sí i al no i al blanc.

I, en darrer terme, ens sembla, també, que aquesta llei 
hauria de fer especial èmfasi en el tema de les campa-
nyes. Les campanyes..., la campanya, diguem-ne, serà 
un tema cabdal, pensem que s’ha de regular d’una ma-
nera democràtica. Creiem que hi poden haver poders, 
públics i no públics, que hi poden prendre partit i que 
això, d’alguna manera, s’ha d’evitar. Volem recordar 
precedents com el cas del Unity Rally, doncs, al refe-
rèndum del Quebec, a l’any 1995.

Ja per acabar, una última menció: l’opinió del món 
compta, i molt. Això, per nosaltres, ho tenien molt clar 
els qui van redactar un document tan fonamental en el 
que és la història de la democràcia com és la Declara-
ció d’independència dels Estats Units. En la frase més 
citada del preàmbul ho diu molt clar: volen explicar 
les causes de la separació i ho fan per respecte a la hu-
manitat. En aquell moment, les colònies americanes 
en molts casos ja havien decidit, ja sabien quina era 
l’opinió de la corona, però tot i això es van voler expli-
car al món, no? 

Nosaltres pensem, i els volem convidar a tots –no no-
més en aquest tema, diguem-ne, que estan discutint, 
sinó en totes les iniciatives que prenguin en endavant 
en aquest procés– a explicar-se al món i a fer que es 
tinguin presents les opinions de la humanitat en qual-
sevol declaració pública.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor Comas.

Compareixença
de Marc Parés, director del Grup de Recerca 
en Participació Ciutadana i Moviments 
Socials de l’Institut de Govern i Polítiques 
Públiques, amb relació a la Proposició de llei 
de consultes populars no referendàries  
i participació ciutadana (tram. 353-00117/10)

Senyor Parés.

Marc Parés i Franzi (director del Grup de Recerca 
en Participació Ciutadana i Moviments Socials 
de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques)

President, diputats, diputades, en primer lloc agrair  
l’oportunitat de comparèixer en aquesta comissió. 
Voldria començar dient que aquesta és una llei que en-
tenc que és una bona iniciativa, que és una llei que és 
necessària i que entenc que és també oportuna. Crec 
que en el moment actual es fa necessari desplegar una 
política de participació i en aquesta política, entre al-
tres elements, hi ha d’haver instruments de caràcter le-
gislatiu com és aquesta llei.

Crec que cal donar un marc legal a les diferents for-
mes de participació institucional i també crec que cal 
reconèixer, que no regular, les formes de participació 
que sorgeixen des de la ciutadania, des de baix, amb 
la voluntat d’incidir en els afers col·lectius. Perquè la 
participació, al meu parer, s’ha d’entendre com totes 
aquelles pràctiques polítiques i socials a través de les 
quals la ciutadania pretén incidir en alguna dimensió 
d’allò que és públic, entenent el que és públic com el 
que és col·lectiu. Fixin-se que he fet una definició de 
«participació ciutadana», ho dic perquè la llei no ho 
fa, d’acord?; una definició que es basa en tres elements 
que per mi són essencials: primera, la participació és 
ciutadana, dels ciutadans, són els ciutadans els que hi 
participen; segona, participen amb voluntat d’incidir 
sobre allò que estan participant, i, tercera, allò sobre el 
que volen incidir és de dimensió pública o col·lectiva.

Les consultes que regula aquesta llei són un dels molts 
mecanismes de participació de caràcter institucional, 
però no oblidem que aquest i els altres mecanismes de 
participació de caràcter institucional solen encaixar, 
emmarcar-se dins de processos participatius més am-
plis, dins d’òrgans estables de participació, als quals 
de moment aquesta llei encara no fa referència i que 
entenc que s’hauria de desenvolupar. I no és una cosa 
nova, perquè, com saben, molts ajuntaments i fins tot 
la Generalitat de Catalunya han impulsat experiències 
de participació de caràcter institucional.

Ara bé, també és cert que moltes d’aquestes experièn- 
cies –i com a recercador de l’Institut de Govern i Polí-
tiques Públiques n’hem avaluat unes quantes, i també 
he tingut oportunitat de participar en algunes d’aques-
tes en el món local– han estat de dubtosa qualitat de-
mocràtica, altres no, altres han estat exemplars, però 
algunes és cert que s’han fet perquè tocava, perquè 
quedava bé, perquè era una obligació, pel que sigui, 
no? És per això que crec que cal regular la partici-
pació per deixar clar què és participació i què no ho 
és, quins són els mínims exigibles a la participació i 
fins i tot quins són els criteris de qualitat que hauríem 
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d’exigir a tota pràctica participativa fins i tot per poder 
ser avaluada. Això aquesta llei tampoc ho fa. Animo 
que en el procediment legislatiu s’incorporin alguns 
d’aquests elements.

També entenc que la regulació de la participació, tot 
i que deia que crec que pot ser necessària, ha de ser  
genèrica, no ha de ser rígida i no ha de portar-nos a l’es-
tandardització de la participació, sinó que ha de perme-
tre la flexibilitat, perquè els instruments, els processos 
participatius s’han de poder adaptar a les necessitats de 
cada lloc i a cada realitat.

Entrant més en la llei, m’agradaria fer alguna reflexió 
sobre, primer, els objectius de la llei, no? En l’exposi-
ció de motius –suscitava l’anterior compareixent– no 
s’esmenten aquests objectius. Jo crec que és important 
saber; és a dir, sembla que les consultes populars són 
la resposta, però no tenim clar quina és la pregunta 
que ens fem. Per tant, són la solució a què? La parti-
cipació ha de servir per què? Tenim un problema de 
funcionalitat, és a dir, que els governs no són capa-
ços de resoldre els problemes de la ciutadania, els pro-
blemes que genera la crisi i, per tant, la participació 
ens ha d’ajudar a generar millors polítiques, polítiques 
més bones, més ben diagnosticades? O el problema  
és que tenim una manca de legitimitat i el que volem és  
legitimar un determinat projecte polític, una determi-
nada decisió ja presa o no? Tenim un problema de cor-
rupció i transparència i, per tant, la llei ha de resoldre 
aquests problemes? O el que tenim és una crisi de la 
política en majúscules i, per tant, la llei hauria de servir 
per apoderar la ciutadania, per regenerar la democrà-
cia i per, en el fons, canviar el nostre sistema polític?

I em refereixo també a la intervenció anterior: no és el 
mateix la llei per la consulta que una llei que ens per-
meti assolir altres objectius com és la regeneració del 
sistema, els canvis profunds o la millora de les políti-
ques públiques a través de la participació. En aquest 
sentit, és important també saber què diu el carrer, i el 
carrer diu que tenim una crisi de la política; per tant, 
el carrer no només diu que vol votar en la consulta, 
sinó que el carrer diu que la seva tercera preocupació 
–en l’enquesta del CEO, no?–, darrere de l’atur i dels 
problemes econòmics, és el sistema polític, d’acord? 
El que diu el carrer és que les institucions polítiques 
han deixat de ser part de la solució i han passat a ser 
part del problema, i això és greu. És a dir, que les ins-
titucions públiques i polítiques ara es considerin com 
a part del problema requereix intervencions atrevides, 
intervencions que realment transformin el sistema.

Clar, si el que pretenem és donar resposta a la crisi de 
la política és evident que la llei actual no ho fa, i no 
ho fa per dos grans motius: primer, perquè no és una 
llei de participació, tot i que estigui en el títol, i això ja 
s’ha citat en compareixences anteriors i, per tant, no hi 
entraré, i sé que estan treballant en possibles alterna-
tives per donar resposta a aquest inconvenient. I tam-
poc ho fa, diria jo, perquè no acaba de donar el poder 
al poble, no?, i no acaba de donar el poder al poble ni 
en la votació, que té caràcter consultiu, ni tampoc en 
la iniciativa ciutadana, que és una bona eina i crec que 
està molt bé que quedi recollida, però que la llei diu 
que servirà per ser presa en consideració però que no 

obligarà directament a la votació, a la consulta pos- 
terior.

En aquest sentit, algunes possibles solucions, no?, per-
què jo crec que seria interessant, per exemple, que la 
llei obligués que l’òrgan convocant d’una consulta es 
pronunciés abans de la votació, i no dos mesos des-
prés, com diu ara l’article 16, sobre què pensa fer amb 
el resultat de la votació en funció de quin n’és el per-
centatge de participació, els vots afirmatius, els vots 
negatius, el que sigui. És a dir, no cal que la llei fixi 
percentatges mínims, etcètera, però com a mínim que 
obligui a l’hora d’un convocant a dir: «Molt bé, davant 
aquesta proposta de consulta jo, que tinc la responsa-
bilitat de prendre la decisió final, faré això. Si es dóna 
aquesta situació, faré això; si es dóna aquesta altra, faré  
allò altre.» Però que el ciutadà sàpiga quins són els ob-
jectius, tingui claredat sobre per què servirà el seu vot. 
És a dir, prou difícil és la situació com perquè el ciu-
tadà es pugui sentir enganyat, no?, o es pugui sentir 
que participa en una participació que és més aparença 
que no una altra cosa i que, per tant, pugui conduir a 
la manipulació. 

Dins d’aquests supòsits es podria contemplar que l’òr-
gan convocant també digués: «Molt bé, doncs, en 
aquesta consulta concreta el meu posicionament és que  
la prendré com a vinculant, encara que la llei digui  
que les consultes són consultives.» I, en tot cas, el que 
sí que crec que és imprescindible és eliminar el «si es-
cau» de l’article 16. I amb relació a la iniciativa ciu-
tadana, fer que si s’assoleix el nombre de signatures, 
doncs, que aquesta iniciativa realment es tradueixi, 
prosperi com a convocatòria de consulta.

Entrant en alguns detalls més de l’articulat que te-
nim actualment, eh? Sobre el què, els temes sobre els 
quals es participa. També s’ha dit, no?, però crec que 
l’element de la competència és un problema sobretot 
al món local; és a dir, els municipis no han de poder 
demanar als seus ciutadans com es posicionen davant 
d’infraestructures que es planifiquen des de l’Admi-
nistració de la Generalitat o des de l’Administració 
de l’Estat, no?, una carretera, una línia d’alta veloci-
tat, una línia de molt alta tensió? Els alcaldes als plens 
municipals no poden recolzar el seu posicionament 
en l’opinió de la ciutadania perquè ells no hi tenen la 
competència? Vivim en un món, a més, en què tots sa-
bem que la presa de decisions és multinivell, és a dir, 
el govern avui en dia és multinivell, per tant, tampoc 
està clar com es distribueixen les competències. Per 
tant, jo seria més partidari de parlar, de poder consul-
tar sobre aquelles qüestions que afecten determinats 
col·lectius, persones o territoris.

També seria partidari d’obrir la possibilitat que via 
aquesta llei o altres lleis es prengués la consulta o al-
tres mecanismes de participació com a obligatoris. Te-
nim la Llei d’urbanisme i altres lleis que fan, obliguen 
a un procés participatiu paral·lel al procés d’elaboració  
del planejament. Doncs, per què no?, en determinats 
supòsits, algunes consultes poden ser obligatòries.  
És a dir, per què –per posar-ne un exemple– als ajun-
taments no els podríem obligar a fer una consulta al 
final del procés de redacció d’un pla d’ordenació urba-
nística municipal, que és prou important per als mu-
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nicipis; doncs, que al final culminés la redacció del 
POUM amb una consulta per la via de la votació –per 
exemple, eh? Dic aquest exemple però n’hi podrien 
haver d’altres.

La qüestió de l’àmbit territorial. També em sembla 
important, s’ha dit abans, també. És a dir, contemplar 
la possibilitat d’utilitzar eines de participació a nivell 
infralocal, districtes/barris, i a nivell supralocal amb  
realitats que no responen potser a ens locals supramu-
nicipals. Per exemple, dos municipis que tenen una ma- 
teixa problemàtica, per exemple els municipis d’una 
mateixa conca hidrogràfica que poden debatre sobre el 
pla de gestió de conca. Això la llei tampoc ho regula.

Sobre el qui, és a dir, sobre les persones legitimades 
i sobre la iniciativa ciutadana, no? Jo em remeto a..., 
és a dir, ja tenim una llei, que és la Llei de la inici-
ativa legislativa popular que amplia el cos electoral, 
diguéssim, no?, però és que, clar, ens podem remetre 
a finals del segle XVII, principis del segle XVIII, no?, 
quan John Locke, per exemple, o en el marc de la  
revolució americana es deia: «No taxation without re-
presentation», no? És a dir, com pot ser que al segle 
XXI tinguem ciutadans que paguin impostos i que no 
els donem drets polítics? O sigui, tenim veïns que pot-
ser fa quinze o vint anys que viuen al nostre municipi, 
que participen de les nostres associacions, que paguen 
els impostos, i els diem: «No, tu no tens dret a votar 
sobre allò que t’afecta.» Per tant, si volem realment 
transformar la realitat, si volem avançar, em sembla 
que aquesta és una qüestió imprescindible, que pugui 
participar tothom major de setze anys, al padró, si vo-
leu, però independentment de la seva nacionalitat.

Vaig acabant. Com a mínim, deia, també evitar que la 
qüestió de les persones legitimades afecti altres pro-
cessos que no siguin les consultes per la via de vota-
ció. És a dir, restringir –i s’ha dit abans, també– les 
persones legitimades a participar d’aquesta manera no 
encaixa amb altres tipologies de processos. 

I pel que fa a la iniciativa, m’agradaria dir també que 
em sobta que no es contempli, com contempla la Llei 
de consultes per la via de referèndum, la iniciativa 
parlamentària o la iniciativa dels plens municipals. És 
a dir, el ple municipal o el Parlament no poden propo-
sar una consulta que, en el meu cas, ni tan sols hauria 
de necessitar la majoria absoluta del ple municipal o 
del Parlament?

I ja per tancar algunes relacions amb el com. Crec que 
s’hauria de tenir obertura de mires en les formes de 
votació: hi han municipis que fan pressupostos par-
ticipatius en què es voten deu propostes i s’han de 
prioritzar les propostes. És a dir, la complexitat d’una  
votació amb consulta pot ser molt més gran que no 
pas el sí o el no. 

No reduir, sobretot, diria, la participació a les consul-
tes..., és a dir, les consultes són un mecanisme de de-
cisió i és paradoxal que sigui consultiu perquè és en la 
fase de decisió, però la participació s’ha de donar en 
tot el procés i sobretot hi ha d’haver una fase d’infor-
mació, una fase de deliberació i, per tant, és important 
que això quedi recollit a la llei. I la perillositat de re-
duir la participació a les consultes..., jo en veig dues: la 

primera és que acabem tenint una dictadura de les ma- 
jories, és a dir, que sempre..., que no respectem les mi-
nories, i aquest és un dels principis de la democràcia: 
el respecte a la diversitat i a les minories. I l’altra és 
que, en un món on tenim problemes complexos, aca-
bem reduint les decisions a la simplicitat del sí o el no 
d’una decisió, quan sabem que els problemes són molt 
més complexos.

I l’última cosa, crec que vivim un moment històric  
en què la ciutadania està reclamant un canvi profund en  
les regles del joc i en les formes de fer política, crec 
que cal instaurar una nova democràcia i que és un re-
clam i una necessitat, i que vostès, diputats i diputades 
de la desena legislatura, tenen l’oportunitat de passar 
a la història com aquells que han impulsat un canvi 
de model, un canvi en el sistema, o poden passar a la 
història com aquells que s’han resistit als canvis que 
la societat demanava. Per tant, jo els demano que si-
guin valents, que vagin més enllà i que s’atreveixin a 
anar molt més enllà del que actualment recull l’articu-
lat d’aquesta proposta de llei.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies. Comencem el posicionament dels grups par-
lamentaris, començant pel Grup d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya. Senyor Guiteras.

Dionís Guiteras i Rubio

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies als dos com-
pareixents, i els he de dir, bé, els he de demanar discul-
pes perquè és que faré la pregunta i hauré de marxar,  
i després en miraré les respostes per internet, però és 
que tinc un compromís que no puc eludir i, com que 
s’ha endarrerit tot... Us demano mil disculpes de tot cor.

Senyor Parés, dues preguntes ben clares, perquè m’ha 
agradat molt la reflexió que feia, i entén que és com-
patible –perquè han tret el tema tots dos, eh?– una llei 
per la consulta, no?, on se centrava vostè, senyor Co-
mas. I l’altra vessant, que és la de la regeneració polí-
tica..., perquè en principi la proposta de llei ja va en 
aquest sentit, no?, però tots dos s’han posicionat molt 
per un cantó o per l’altre, i no sé si al final és perquè 
és incompatible una cosa amb l’altra. M’agradaria..., si 
m’ho poguessin aclarir.

I després m’ha sobtat molt, senyor Parés, quan ha tret 
el tema, per exemple, del POUM. És a dir, en el pro-
cés participatiu, que és un procés molt complex i molt 
llarg i no gens fàcil, l’ajuntament té una capacitat de-
cisòria molt limitada, perquè al final qui ens aprova 
el POUM és la Generalitat, el que en fa l’aprovació 
definitiva. Com quedaria la legitimitat de la presen-
tació del POUM al departament ajuntat amb la ciuta-
dania, amb uns criteris d’ordenació territorial que són 
supramunicipals? Com creu que podrien combinar les 
dues coses? M’ha sobtat, perquè a mi em semblaria 
molt bé, però, clar, després, en definitiva, l’estructura 
de l’ordenació territorial va molt més enllà de l’àmbit 
estrictament municipal.
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I després, per al senyor Comas, dues preguntes que fa-
ran enfadar el meu amic i soci senyor Coto, i em sap 
greu deixar-lo sol, després. (L’orador riu.) No, però jo 
trobo que és molt seriós, i més de la manera que ho ha 
plantejat vostè i ho planteja el seu col·lectiu. Quins con-
dicionants creu que va tenir la Transició democràtica? 
Creu... (Veus de fons.) No, pot ser ben simple i després 
ja en parlarem amb més calma, però crec que és im-
portant, perquè tots aquests condicionants que hi posa-
va o tots aquests apèndixs que diu que hauria de tenir 
aquesta llei, com els observadors, i a través d’aques-
ta descripció de currículum que té l’Estat espanyol, 
creu vostè que la dictadura va impedir una constitu-
ció més flexible respecte al futur territorial de l’Estat?

I la segona pregunta seria: com analitza l’existència 
de la declaració de sobirania, del dret a decidir, i quin 
paper creu que hi té el Tribunal Constitucional? 

Ho deixaria aquí, moltes gràcies. I insisteixo en les 
disculpes perquè no és una manera de procedir, però 
és que m’és impossible. Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor diputat. Continuem amb el Grup Par-
lamentari Socialista. Senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Jo també volia agrair a tots dos com-
pareixents la deferència de comparèixer i, en el cas del 
senyor Parés, els continguts de la seva intervenció, que 
m’han semblat molt interessants.

Jo vull ser absolutament franc i honest amb vostès i, 
per tant, la primera cosa que he de dir és que el meu 
grup, el Grup Socialista, en el moment de votar les 
compareixences no va pas votar a favor de la compa-
reixença del Col·lectiu Emma, no pas perquè vulgui 
menystenir la tasca que fa aquest grup informal de 
ciutadans que escriuen en els mitjans de comunicació 
internacionals quan hi ha alguna informació respec-
te a Catalunya i que ho fan, a més –crec que cal ser 
també honestos del tot–, des d’un determinat punt de 
vista, eh?, i això crec que és constatable si un mira els 
articles que pengen al web del Col·lectiu Emma. I no 
ho vam fer, no hi vam votar a favor, perquè no acabà-
vem de comprendre quina era l’aportació que podien  
fer. Avui vostè aquí ens n’ha donat alguna pista, ens 
ha dit que entenia que ho feien perquè diversos dels 
membres del col·lectiu, doncs, podien aportar una 
perspectiva dels catalans residents a l’estranger. Nos-
altres hauríem comprès molt millor que, per fer aques-
ta tasca, haguessin comparegut representants de la  
FIEC, eh? I, per tant, ho deixaré aquí, perquè si m’es-
tenc en algunes de les observacions que vostè ha fet hi 
perdrem molt de temps, diguem-ne.

Totes les democràcies són perfectibles; certament, la 
democràcia espanyola, i la democràcia que tenim a Ca-
talunya és molt i molt perfectible, perquè segurament  
trobaríem diverses intensitats en l’accent que hi posem 
cadascun de nosaltres, eh?, o en els continguts que hi 
posem cadascun de nosaltres per definir «democrà-
cia». Com jo he dit més d’una vegada en aquesta cam-

bra, per mi una de les millors definicions és la de Léon 
Gambetta, que diu que «allò que caracteritza més es-
sencialment una democràcia no és el fet de reconèi-
xer iguals, sinó el fet de crear-los». I, per tant, poso 
l’accent en unes determinades qüestions, tot i que crec 
que totes poden ser importants. Bé, en qualsevol cas, 
l’Estat espanyol té dèficits democràtics com els tenen 
pràcticament tots els estats democràtics del seu entorn. 
I si anem a buscar els moments constituents de ca- 
dascun d’aquests estats, trobarem sempre grups de 
pressió amb més o menys força, a vegades les de les 
armes, a vegades el poder fàctic que suposa el poder 
econòmic, i els trobarem arreu –arreu absolutament.

Però com que he dit que no m’hi volia estendre, em 
centraré en la intervenció del senyor Parés, que m’ha 
semblat certament molt interessant. Hem pres nota de 
tot, però li demanarem també que, si és possible, si té 
materials que hagi emprat per preparar aquesta inter-
venció avui aquí, si els fa arribar a aquesta comissió, 
doncs, jo crec que seran de molta utilitat.

Li volia fer algunes preguntes concretes amb relació 
a una qüestió a la qual no s’ha referit. Per exemple, 
la composició de la comissió de control que apareix 
regulada en la llei no li sembla molt descompensada? 
Perquè són sis juristes –i ja no em referiré a la qüestió 
de si hi ha d’haver més juristes o menys, perquè, di-
guem-ne, podria pecar d’escombrar cap a casa–, però, 
clar, n’hi ha tres que són designats pel Govern i tres de 
designats pel Parlament, entenc que per majoria sim-
ple, i, per tant, això quedaria molt descompensat a fa-
vor de la majoria de govern existent en cada moment, 
fins al punt que tots els membres podrien ser designats 
per aquesta majoria de govern directament, no?

L’altra qüestió és amb relació a l’article 5 de la llei i 
la composició, diguem-ne, del cos cridat a participar. 
Se’ns ha recomanat per part d’algun compareixent que 
féssim una definició, diguem-ne, d’aquest cos com un 
màxim absolut, dins del qual, amb ocasió del tipus de 
consulta, es podrien seleccionar uns o altres partici-
pants. Li pregunto respecte a això tenint en compte la 
consideració que vostè ha fet que hi ha veïns i veïnes 
nostres que no compten amb tots els drets polítics i 
que aquí hi ha l’ocasió, diguem-ne, de donar-ne com a 
mínim alguns pel que fa a la participació: si vostè creu 
que, en funció de la matèria, n’hi ha que se’ls n’hau-
ria d’excloure per alguna raó. A mi ara mateix no se 
m’acudeix quina, tenint en compte que són veïns i  
veïnes nostres i que poden quedar afectats per la deci-
sió final, com qualsevol. Però si vostè creu que això ha 
de ser així o no.

També, respecte a la qüestió de l’obligatorietat de de-
terminades consultes, no? Vostè ha dit: «Per què no 
plantegen que en determinats casos sigui absoluta-
ment obligatori?» O sigui, obligatori perquè ho diu la 
normativa. A mi el que em fa por –tot i que evident-
ment en el procés que hem d’endegar ara, doncs, tot es 
pot parlar– és que siguem capaços d’identificar-ne no-
més algunes on tingui sentit i, per tant, la llei sigui in- 
completa des d’aquest punt de vista i després vingui 
gent, amb tota la raó, a dir-nos: «I per què en aquest 
cas l’heu fet obligatòria i en l’altre no?» I potser val-
dria la pena rumiar-hi una mica més.
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I l’última, perquè veig que esgoto el temps, com pas-
sa habitualment en aquesta tanda de compareixences. 
Respecte a les consultes d’àmbit supramunicipal, per-
què és veritat que la llei regula les d’àmbit municipal 
o apunta, diguem-ne, que n’hi pot haver d’àmbit mu-
nicipal i després se centra en la qüestió de la votació 
en una consulta popular, no? Aquestes, vostè com creu 
que s’haurien d’articular? Perquè en coneixem, tenim 
experiències pràctiques potser en consells comarcals, 
en diputacions, etcètera, però com s’articularien quant 
als òrgans que les podrien convocar fossin diversos. 
A vegades pot passar que sigui part d’un municipi, 
junt amb tota la comarca del costat; podria passar, no? 
Com s’hauria d’articular tot això?

I l’última, última consideració que volia fer és que, 
efectivament, nosaltres compartim la sensació que la 
consulta popular no referendària via votació així con-
siderada, aïlladament i sense tenir-la com a inserida 
dins d’un procés, és una forma de participació relati-
vament pobra, i que a nosaltres ens sembla que el més 
interessant de qualsevol procés participatiu és la pos-
sibilitat de deliberar, de tenir un debat públic de quali-
tat, serè, racional, amb arguments a favor i en contra, 
en què la gent es formi una opinió i finalment acabi 
participant del procés de decisió, sigui votant o sigui 
amb qualsevol altra fórmula.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor diputat. Senyor Coto.

José Antonio Coto Roquet

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors dipu-
tats... Mirin, quant al primer senyor que ha parlat, se-
nyor Comas, miri, li demano sobretot que no parli en 
nom de Catalunya. Vostè diu: «d’un punt de vista ca-
talà a l’estranger». Home, d’un punt de vista separa-
tista, a l’estranger; no parli, si us plau, en nom dels 
715.000 votants del Partit Popular a les últimes elec-
cions generals o del mig milió de vots del Partit Popu-
lar català en aquest Parlament, que ens permeten tenir 
dinou diputats.

I, evidentment, hi ha coses que vostè ha dit, doncs, 
que, evidentment, a part que hi estic radicalment en 
contra, absolutament, entren dins del seu camp ima-
ginari, com és... Perquè, miri, escolti, sap quan va ser 
votada la Constitució d’Alemanya, l’actual? Alemanya 
és un país democràtic o no? Sap quin any va ser apro-
vada? L’any 1949? Sap de què sortia Alemanya? De la 
Segona Guerra Mundial. I a Itàlia, sap quin any va ser 
aprovada? Itàlia és democràtica o no és democràtica? 
Va ser aprovada la Constitució l’any 1947, just després 
de la Segona Guerra Mundial. I Portugal? L’any 1976, 
després d’una dictadura. I és democràtica, Portugal, o 
no és democràtica? I França, l’any 1958. És un país 
democràtic o no ho és?

Miri, a Alemanya una persona..., només les persones 
que van néixer abans de l’any 1932 van poder votar 
la Constitució alemanya. És Alemanya democràtica 
a dia d’avui o no ho és? Potser està dient que no és 

democràtica Alemanya, potser? Fixi-s’hi, als Estats 
Units es va votar l’any 1976. Inclús als Estats Units hi 
va haver una guerra d’independència, que, per cert..., 
de Secessió l’any 1865, entre el 1861 i 1865, i, fixi-s’hi, 
està dient potser a dia d’avui que no és democràtic? 
Després, vostè parla de fraus electorals. Escolti, i el 
frau..., els Estats Units són democràtics? Perquè hi va 
haver un frau electoral a Florida. O potser no ho són? 

Miri, clar, vostè que entra en l’òrbita estrictament ca-
talana, home, donar al diari El Mundo la capacitat  
d’influir en el votant de Convergència i Unió, d’Esquer-
ra Republicana, home, és que ens pren a nosaltres per 
«tontos». A Espanya hi ha hagut atemptats abans d’unes 
eleccions, dies abans d’unes eleccions, i han deixat de 
ser democràtics els governs que han sortit d’aquelles 
eleccions perquè hi hagi hagut atemptats dies abans 
d’unes eleccions? No.

Per tant, jo li demanaria, si us plau, que aquí no ens 
vingui a fer un míting; aquí estem davant d’unes com-
pareixences sobre una llei. I, miri, si vostè vol fer  
mítings, doncs, escolti, presenti’s a unes eleccions, 
presenti una candidatura o presenti’s a la candidatura 
de Convergència i Unió i d’Esquerra Republicana, i, 
per tant, doncs, llavors faci els mítings que li doni la 
gana. Però li agrairia que no utilitzi la seva qualitat de 
compareixent, en aquest cas, per parlar sobre l’opinió 
tècnica amb relació a una llei per fer-nos un míting 
electoral que m’importa, certament, molt poc.

I, fixi’s que és poc democràtica Catalunya, el Parlament  
de Catalunya, que la llei electoral que regeix Catalu-
nya, aquest Parlament, és la LOREG, la Llei orgàni-
ca de règim electoral general, que va ser aprovada a 
l’inici de la democràtica. Fixi’s que és poc democrà-
tica la Generalitat de Catalunya, que Convergència i 
Unió, que ha governat vint-i-tres anys la Generalitat 
de Catalunya ha estat –bé, vint-i-tres no, ja en porta 
vint-i-cinc o vint-i-sis, i amb Esquerra Republicana, 
trenta-tres– incapaç de canviar la llei electoral. I no 
crec que avui diguin que l’actual Govern del senyor 
Mas no és democràtic, perquè surt d’una llei que, com 
vostè diu, va ser aprovada no sé quin any, que surt no 
sé què, no? Per tant, li agrairia una mica de rigor en 
les seves opinions.

Vostè ha parlat poc de la llei. Evidentment, només ha 
vingut a fer aquí un míting separatista, la qual cosa 
m’importa poc. El que sí que li demanaria és que, si 
us plau, no parli en nom de tots els catalans, perquè 
jo, evidentment, no combrego en absolut amb les se-
ves idees. I, miri, vostè diu: «Som independents i no 
cobrem subvencions.» Home, doncs, vaja, les associa- 
cions de Pacte del dret a decidir, que s’hi van sumar 
associacions, entitats, cobren 65 milions d’euros. 
Doncs, vaja, vostè, podia haver cobrat alguna subven-
ció, ateses les seves opinions, perquè altres bé que les 
cobren, en cobren moltes i cada any.

I, miri, quant a la seva opinió, a l’opinió del senyor 
Parés, doncs, bé, vostè ha donat una sèrie de punts de  
vista amb relació al que hauria de ser la participació 
ciutadana. Jo estic..., i ho he comentat abans, anterior-
ment, en altres compareixences, que jo crec que la par-
ticipació no es pot circumscriure exclusivament a unes 
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eleccions cada quatre anys, sinó que la gent, doncs, evi-
dentment hi ha decisions que l’afecten concretament en 
un moment donat, que, per tant, hi han d’opinar i, per 
tant, hi estic totalment d’acord. Però sí que crec que 
el millor mecanisme per elegir governs és, sens dub-
te, les eleccions. No conec altre sistema millor; qui me 
l’expliqui, doncs..., s’aplica. Però a dia d’avui no conec 
altre sistema millor que la democràcia. I, fixi’s, perquè 
n’hi ha altres que es pensen que aquí les eleccions es 
convoquen..., o que la voluntat del poble surt a partir 
de manifestacions, i vam veure què li va passar a qui 
va pensar això en un moment donat, que la voluntat del 
poble es feia a partir de manifestacions: menys dotze 
diputats i avui en mans d’un altre partit polític, que, ex-
ceptuant separar Catalunya d’Espanya, en tota la resta 
són absolutament contraris, i la mostra d’això és que 
han decidit tenir aturada la Generalitat de Catalunya.

En qualsevol cas, sí que és veritat que els governs, evi-
dentment, i les democràcies han d’escoltar la socie-
tat, és fonamental, però també hem de buscar, doncs, 
que es prenguin decisions perquè el món va a vegades 
molt més ràpid i l’evolució del món es veu en l’àmbit 
tecnològic, en l’àmbit de les infraestructures. Per tant, 
hem de buscar que hi hagi els mecanismes de partici-
pació adequats que facin, que no impedeixin tampoc 
que el món i que l’Administració pública, doncs, actuï 
amb la suficient eficiència que és necessària.

I ja sense més, doncs, deixo la paraula. Gràcies, se-
nyor president, senyores i senyors diputats...

El vicepresident

Gràcies, senyor diputat. Torn de la senyora Camats.

Dolors Camats i Luis

Gràcies, senyor president. El senyor Comas ha fet bona 
aquella màxima que hem sentit en algunes ocasions,  
també al Partit Popular i a Ciutadans, dient que aques-
ta és la llei de la consulta. I, certament, sentint-lo a 
vostè, aquesta és la llei de la consulta i de poca cosa 
més. 

Té raó en una cosa o en una referència que vostè feia 
quan parlava de les imperfeccions o de les limitacions 
de la democràcia espanyola, en aquest cas. Ha desta-
cat, no?, elements que, això, la limiten o la fan imper-
fecta. Jo li’n diré algun més, no? Ara el senyor Coto 
li n’apuntava un, i és per exemple la limitació que re- 
presenta, per exemple, que a Catalunya no tinguem una 
llei electoral pròpia que no permeti que el vot d’una per- 
sona valgui el mateix arreu de tot el territori, que no 
trobem mecanismes per compensar, doncs, la diver-
sitat territorial que té el país d’una altra manera que 
no sigui segrestant el vot d’aquells que viuen on hi ha 
més població. És també limitador, per exemple, pen- 
sar en un país en què el mes de juliol, per exemple, 
no té pressupost i els ciutadans del país han de viure i 
conviure amb uns exercicis pressupostaris que deter-
minen les seves vides però que no poden saber qui els 
decideix, ni on, ni com, ni en base a què. És limitador 
i poc democràtic, també, viure en un país en què, com 
deia el senyor Parés, el tercer problema per la ciutada-

nia sigui la política, i ho sigui d’una manera molt clara 
vinculada a la corrupció, per exemple, i una corrupció 
que és endèmica i profunda en bona part dels partits 
majoritaris. 

Per tant, sí, tenim moltes limitacions democràtiques 
i, hi insisteixo, podríem posar el focus en el més pe-
tit o en el més ampli. És molt poc democràtic que avui 
el Govern d’Itàlia no estigui escollit per la via de la 
Constitució, senyor Coto, sinó per la troica europea, 
que va decidir en el seu moment que allò que havien 
escollit els italians ja no era legítim, no era vàlid, ja  
no els servia, i calia posar-hi un govern a dit i tecno-
cràtic; és molt poc democràtic, limita molt la nostra  
capacitat democràtica com a ciutadans europeus, espa-
nyols, catalans i barcelonins. 

I és evident que, entre altres, la Llei de consultes no ho 
solucionarà, però hauria d’ajudar a una cosa que deia 
el senyor Parés, i que s’hi ha fet referència en alguna 
de les altres intervencions, i és que en absolut podem 
contraposar els espais de participació ciutadana amb 
els espais de participació representativa, sinó que avui, 
precisament, per continuar garantint la legitimitat de 
la representació i de la democràcia representativa,  
ens calen espais de participació ciutadana que els 
ciutadans ja es prenen, i, per tant, cal una resposta, 
crec, no sé si tan valenta com el senyor Parés ens de-
mana, però probablement sí, no?, ens cal una resposta 
valenta del Parlament per fer aquesta devolució, per 
garantir que prenem millors decisions, decisions més 
sensates, més acurades, més representatives, més de-
mocràtiques, però també, en definitiva, més útils, a 
partir de la implicació de tota la ciutadania, que pot 
venir per la via de les consultes, de processos de parti-
cipació, d’escoltar-los, i de votar, també, evidentment, 
quan toca i quan hi ha eleccions.

Per tant, potser, una reflexió una mica general, però 
em semblava imprescindible després de sentir-los a 
tots dos.

Pel que deia el senyor Parés, jo crec que han estat molt 
útils les reflexions que feies i, per tant, les recollim, 
també, no?, i ens sumem a la possibilitat que ens les 
feu arribar o ens les facis arribar. Molt d’acord amb la 
reflexió sobre les persones legitimades a participar, no 
només per la via que aquell que paga impostos a casa 
nostra ha de ser capaç de poder-hi decidir, també, sinó 
per la via que aquell que forma part de la nostra soci-
etat, de la nostra comunitat, del nostre entorn, hi ha de 
poder dir la seva, especialment en aquells processos 
que són, doncs, de deliberació, i en els processos en què 
es demana opinió, i perquè a més a més entra en con- 
tradicció amb part del nostre cos normatiu, que és la 
Llei de la iniciativa legislativa popular, que ja obre 
la possibilitat que persones empadronades hi puguin 
participar i, per tant, puguin impulsar ILP. Per tant, 
molt d’acord.

Probablement el repte està, com ha assenyalat, en el 
que han dit altres intervinents, altres compareixents al 
llarg del dia d’avui: si ens limitem a fer d’aquesta una 
bona llei de consultes, tenim feina perquè hi hem d’ar-
reglar moltes qüestions però està acotat; si aquesta ha 
de ser a més a més una llei de participació ciutada-
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na, hi tenim moltíssima més feina i no sé si som capa-
ços d’entomar-la, també, en el context i en els tempos 
d’aquesta llei. Per tant, probablement, al que màxim 
podem aspirar és a apuntar quins han de ser els prin-
cipis i les garanties de la participació ciutadana, quins 
n’han de ser els processos, i en tot cas emplaçar, des 
de la llei mateix o un procés de participació ciutadana, 
per fer una llei com tocaria; aquest podria ser proba-
blement un camí del mig que no sé si arriba a la va-
lentia que ens demanava però probablement combina 
valentia i realisme.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyora diputada. Excuso la presència de la 
senyora Carina Mejías, que just abans d’aquest últim 
torn del dia m’ha dit de comunicar-ho. Passo el torn de 
paraula al senyor Rull, en representació del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió.

Josep Rull i Andreu

Moltes gràcies, senyor president. Agrair al senyor Pa-
rés i al senyor Comas la seva compareixença. 

Sobre la intervenció del senyor Comas, diversos ele-
ments: un primer, vostès –pel que hem entès del que 
fa el Col·lectiu Emma– expliquen allò que passa a Ca-
talunya, però per altra banda també són una antena 
molt ben ubicada de les percepcions que hi ha a fo-
ra respecte del que fem aquí. El que m’agradaria és si 
ens pogués traslladar la percepció que hi ha a l’entorn 
de la possibilitat o no possibilitat que Catalunya pugui 
decidir lliurement el seu futur, i especialment compa-
rant-ho amb un altre procés que se suscita en paral·lel 
des d’un punt de vista temporal, que és el procés d’Es-
còcia; el fet de la comparació a nivell de, diguem-ne, 
governs, a nivell d’opinió pública de diversos estats 
de la Unió Europea, sobre la diferent actitud que té el 
Govern britànic per una banda, que accepta que hi ha-
gi un referèndum, el pacta, l’estableix i dóna el màxim 
de garanties a aquest procés, i l’actitud absolutament 
tancada del Govern espanyol d’impedir ni tan sols la 
possibilitat d’escoltar el poble de Catalunya: ja la pos-
sibilitat que es pugui fer un referèndum pactat, un re-
ferèndum acordat, queda absolutament remota.

Segon element: jo crec que és interessant..., no sé si 
s’ha de suscitar, s’ha de plantejar amb aquest instru-
ment, eh? El Consell de Transició Nacional ens ha do-
nat diverses vies per tal de poder donar la veu al poble 
de Catalunya sobre el seu futur. En qualsevol de les 
vies, sigui la via d’un referèndum, o la via d’aquesta 
consulta o la via fins i tot d’unes eleccions plebiscità-
ries, és interessant la reflexió que feia vostè d’obser-
vadors de caràcter internacional. Serà difícil que ho 
puguem incorporar a aquesta llei, en els termes que 
inicialment..., aquesta llei no està concebuda inicial-
ment per a aquest objectiu; la nostra prioritat és conti-
nuar negociant amb el Govern espanyol per trobar una 
via similar a la via escocesa, o la via britànica, pe-
rò en cas que eventualment hàgim d’utilitzar aquesta 
via, doncs, el mecanisme dels observadors internacio-

nals seria pertinent. Nosaltres veiem complicat de po-
der-ho reflectir en aquesta llei perquè inicialment està 
concebuda per fer altres coses.

Tercer element: vostè s’ha referit al Unity Rally del 
Canadà-Quebec. Ens agradaria que ens pogués parlar 
exactament de quin impacte va tenir i si vostès han 
analitzat aquell procés, que és el darrer en el qual s’ha 
pogut donar la veu a un poble que aspirava a canviar 
el seu estatus juridicopolític, i ho feia a través de les 
urnes; si vostès han estudiat a l’entorn d’això.

Respecte al senyor Parés, l’interessant, també, si vos-
tès..., reflexió escrita, també seria interessant. Aquest 
dematí un dels compareixents, em sembla que era el se-
nyor Quim Brugué –em sembla que era ell; si no, em 
corregiran–, deia: «Vostès estan fent una llei que és la 
llei del futbol i la llei de l’esport.» Em sembla que era 
Quim Brugué, no? (Pausa.) Que eren les dues coses. 
Abans jo havia preguntat als anteriors compareixents 
si era possible de llistar o desplegar algun dels instru-
ments. Vostè en la seva intervenció diu: «Això és ex-
cessivament rígid. L’important és definir “procés”.» 
Però consultar a través de les urnes és un mecanis-
me concret, és un instrument concret. És possible de 
fer una llei de participació només especificant i regu-
lant un únic instrument? Aquesta seria una pregunta. 
O vostè s’hi imagina més: «Deixem aquesta llei, des-
pleguem el que són les consultes no referendàries, via 
votació, especialment, com aquest instrument, i fem 
una llei de participació que sigui capaç de definir d’una 
manera més concreta els instruments.» Per entendre’ns, 
utilitzant-hi la mateixa metàfora de Quim Brugué: 
mantenir això només com una llei del futbol, específi-
cament del futbol, i fer una llei d’esports amb un plan-
tejament més ampli, en el qual genèricament es pugui 
fer referència també a aquest instrument. Si ens pogués 
vostè, diguem-ne, fer alguna reflexió a l’entorn d’aquest 
element, perquè al llarg de totes les compareixences 
potser aquest és un dels elements més rellevants, eh?, 
de discussió, de si hem d’utilitzar aquest instrument per 
regular-ho tot o segreguem instruments, amb la qual 
cosa els donem una mica més de coherència.

Gràcies, senyor president.

El vicepresident

Gràcies, senyor diputat. Torn de rèplica: hi farem el 
mateix ordre que en la intervenció inicial, els demana-
ria la màxima brevetat possible. I, en tot cas, si consi-
deren que han de fer arribar algun escrit de context per 
a més explicacions, també estem a la seva disposició.

Jordi Comas i Rovira

Moltes gràcies. Intentaré ser breu. A veure, respecte als 
comentaris que hi han hagut per part d’alguns diputats, 
en què acusaven, diguem-ne, la nostra posició de parci-
al, acusant el Col·lectiu Emma de parcial, els respondria 
amb les paraules de David Gardner, director d’Afers In-
ternacionals del Financial Times, en ser entrevistat per 
l’Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, que 
va dir: «A diferència d’altres activitats d’aquesta mena 
que he vist en alguns llocs, la feina del Col·lectiu Emma 
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és realment de moltíssima qualitat, en gran part perquè es  
basa en dades fefaents. És a dir, aporta riquesa al debat i 
no crea polèmica, que ja n’hi ha massa.»

Seguint una mica amb altres comentaris, diguem-ne, 
que s’han fet: bé, jo no sóc historiador, no?, i, per tant, 
no em pertoca i segurament no seria bo comparant la 
història, diguem-ne, doncs, de l’Estat espanyol, Ale-
manya, Itàlia. A més, en sé poques coses; sé que, no ho 
sé, a Alemanya, per exemple, hi va haver un procés de 
desnazificació que no hi va ser, a l’Estat espanyol. El 
que sí que sé, potser per una cosa molt més domèstica, 
és que l’última vegada que hi va haver una transfor-
mació important, un canvi de règim, per dir-ho així, 
a Catalunya, jo no hi era, però a mi a casa m’han ex-
plicat que hi havia un cert soroll de sabres latent. Des-
prés, això passarà? No ho sé, vull pensar que no; però, 
com que va passar l’última vegada, crec que prendre 
mesures tan senzilles com articular un petit grup,  
diguem-ne, d’observadors internacionals que garantei-
xi que això no succeeixi, i que si succeeix es reporti 
apropiadament al món, doncs, sembla que no és sobrer.

S’han mencionat també els 150.000 catalans que resi-
deixen a l’estranger. Aquest és un tema que ens preo-
cupa: no van poder votar amb totes les garanties en les 
últimes eleccions. La premsa se’n va fer ressò. Nosal-
tres apostem, diguem-ne, perquè puguin utilitzar me-
canismes digitals de vot remot. Em cenyeixo, doncs, al 
que ha aportat l’apartat 6.3 del primer informe del Con-
sell Assessor per a la Transició Nacional al respecte.

En darrer terme, han preguntat, diguem-ne, per la 
percepció exterior del procés català. Nosaltres tenim 
la sensació que encara se’ns ha sentit poc, que enca-
ra hem vist poc ressò del que passarà amb Catalunya. 
Som de l’opinió que la premsa internacional encara 
no ha considerat una proposta seriosa, inamovible, i 
que s’executarà en els pròxims mesos o en els pròxims 
anys un procés d’autodeterminació a Catalunya, però 
pensem també al costat d’això que el missatge que els 
apuntava, que «volem votar», aquest missatge és im-
batible: aquest missatge ens obrirà totes les portes del 
món i aquest missatge generarà totes les simpaties de 
totes les democràcies occidentals.

Respecte al Unity Rally, un apunt, només, i per fer 
molt èmfasi en el tema de la campanya, que els insis-
teixo que via reglament de la llei o com sigui regulin: 
l’any 1995, des de diversos punts del Canadà es van 
llogar autobusos que van mobilitzar fins a cent mil ca-
nadencs, que van arribar al Quebec a tres dies de la 
celebració del referèndum; es va realitzar un gran mí-
ting, etcètera. Hi van anar a fer campanya pel «no». 
Els mitjans amb què es van llogar, diguem-ne, aquests 
autobusos, els mitjans amb què es va finançar aquesta 
campanya no van quedar aclarits, això va anar als tri-
bunals, hi van haver moltes queixes per part de la cam-
panya del «sí» per aquest tema, però el «no» ja havia 
guanyat, la consulta s’havia celebrat, i, per tant, aquesta  
va ser una oportunitat perduda al Quebec, on la cam-
panya estava molt clarament regulada i els pressupos-
tos pel «sí» i pel «no» estaven molt clarament regulats. 

Els convido, diguem-ne, a no ser naïfs. És a dir, conei-
xem quin és el mapa comunicatiu d’aquest país, eh? 

Els informes no van servir només per a la portada d’El 
Mundo, van servir perquè ministres i polítics fossin 
entrevistats a Telecinco i a Antena 3, i a Televisió Es-
panyola, i donessin credibilitat a aquests informes, i 
això en una democràcia és totalment imperdonable, és 
una tupinada. És la nostra opinió.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies. Senyor Parés.

Marc Parés i Franzi

Sí, intentaré donar resposta als diferents grups par-
lamentaris que han intervingut. Amb relació al Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana, preguntava so-
bre la compatibilitat entre la llei per la consulta i la llei 
per la regeneració democràtica, no?, quin és l’objectiu 
de la llei. Jo crec que sí que és compatible. El que en-
tenc és que, en l’articulat actual, no és una llei que do-
ni resposta al problema de regeneració o de crisi de la 
política, o que sigui una llei per la regeneració demo-
cràtica, i en canvi sí que és un articulat que ha de donar 
resposta a la llei per la consulta. Això no vol dir que 
els objectius que abans esmentaven no siguin incom-
patibles de regular en una mateixa llei, però el que ha 
d’estar clar és quin és el problema que volem resoldre.

Em preguntava també amb relació a la possibilitat de 
fer participació en el POUM. Jo quan deia que en al-
guns casos es fes la consulta de forma obligatòria no 
parlava únicament, com fa gairebé tot l’articulat de la 
llei, sobre les consultes no referendàries mitjançant 
votació, sinó també amb altres tipus, amb altres for-
mes de consultes populars no referendàries que no 
siguin mitjançant la votació, però segurament tam-
bé mitjançant votació. I, en el cas del POUM, a mi 
no se’m fa inimaginable, doncs, que, abans de l’acord 
de ple que fa l’aprovació inicial del POUM –és cert 
que després hi cal l’aprovació definitiva per part de la  
Generalitat–, hi pugui haver una consulta a nivell mu-
nicipal que avali aquesta..., i que, de fet, reforci la po-
sició del municipi davant la Generalitat, que és la que 
l’aprova definitivament.

Amb relació a la intervenció del senyor Pedret, del 
Grup Socialista –bé, i per a tots els grups–, dir-los que 
l’any 2009 el que aleshores era la Direcció General de 
Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya 
va iniciar un debat per una llei de participació ciutada-
na en la qual es van fer, entre d’altres..., es van encar-
regar alguns informes sobre com hauria de ser aquesta 
llei. Jo vaig tenir l’oportunitat d’elaborar un d’aquests 
informes i, per tant, no tinc cap problema..., de fet ha 
d’estar a la Generalitat, en algun calaix, però els el 
puc facilitar, però que sàpiguen també que aquest de-
bat ja es va iniciar crec que era l’any 2009, per la ma-
teixa Generalitat.

Sobre la comissió del control, no ho he dit també per 
falta de temps, però jo comparteixo que un dels prin-
cipis –i, de fet, se’n senten moltes crítiques, no?, per 
altres òrgans de caràcter jurídic, no?– en els quals no 
es compleix la separació de poders..., doncs, aquí tam-
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bé hauríem de buscar..., no sé quina és la solució, però 
hauríem de buscar unes fórmules que garantissin una 
major separació de poders entre legislatiu, executiu 
i, en aquest cas, la funció més judicial, si voleu, que 
hauria de tenir aquesta comissió de control. Jo no sé si 
només el Parlament, només el Govern, o hi han d’ha-
ver altres òrgans que proposin aquests sis o més juris-
tes, però sí que em sembla que, amb el redactat actual, 
no es garanteix aquesta separació de poders.

Pel que fa a les persones legitimades, jo el que crec..., 
és a dir, el redactat actual defineix les persones legiti-
mades per qualsevol tipus de consulta no referendària, 
i, en canvi, em sembla que seria un redactat..., amb 
tot el que he dit abans de les persones immigrades, 
etcètera, però que seria bo per a les consultes no refe-
rendàries mitjançant votació, per tant, que s’hauria de 
traslladar en l’articulat, no?, i, en canvi, per a la resta  
de consultes o per a la resta de pràctiques, processos  
participatius, hauria de ser un redactat molt més obert 
en el qual puguin participar aquelles persones que hi 
tinguin algun interès, estiguin empadronades o no 
estigui empadronades, tinguin l’edat que tinguin; a 
Catalunya hi han experiències de participació infan-
til molt interessants. Llavors, si hi posem el límit dels 
setze anys, què passa? No podem fer... És a dir, hem 
d’evitar que una llei de participació acabi sent una  
restricció, és a dir, que mai ningú pugui dir a un ajun-
tament: «Escolti, vostè no pot fer aquesta pràctica par-
ticipativa perquè s’adreça als nens de dotze anys i aquí 
diem que les persones legitimades són a partir de set-
ze.» Home, no fotem, no? Per tant, la llei ha de possi-
bilitar la participació, però no l’ha de limitar, al meu 
entendre.

Amb relació a l’obligatorietat, d’alguns temes que es 
poguessin sotmetre a consulta de forma obligatòria, 
jo no dic..., tot i que podria ser que aquesta llei ho fes, 
no?, seria una opció, però quins en serien els temes, no?  
Ara, el que sí que es podria preveure és que altres lleis  
de caràcter més sectorial puguin utilitzar després 
aquesta llei de consultes per fer obligatòries les consul-
tes; ho repeteixo: amb diferents formats, segurament: 
o consultes o processos participatius; és a dir, veure, 
d’allò que ens dóna aquesta llei, d’aquells diferents ins-
truments que potser aquí queden regulats, en quins ca-
sos preveiem que aquests instruments puguin haver-se 
d’utilitzar obligatòriament, cosa que ha d’anar acompa-
nyada d’una garantia que això es faci ben fet, perquè ai-
xò ja existeix: la Llei d’urbanisme, ja ho he dit abans, és 
un exemple que preveu que s’ha de fer un procés parti-
cipatiu i la majoria de processos participatius que s’han 
fet en el marc de la Llei d’urbanisme, doncs, tenen mol-
tes limitacions.

Sobre les consultes supramunicipals, també hi han ex-
periències des de la Generalitat, per exemple, sobre 
gestió de conques. És a dir, es tracta una mica de bus-
car quina és la solució millor, per tant, que la llei no 
posi barreres, però no veig impossible o dificultats que 
dos municipis es posin d’acord per promoure un pro-
cés participatiu d’un determinat tema.

I la consulta com a forma pobra de participació, ho 
comparteixo, també; és a dir, crec que hauríem d’apro-
fundir en la regulació també de la deliberació. I aquí 

n’hi han exemples: al país veí, a França, hi ha una llei 
de debat públic que obliga a fer un debat públic en  
determinats casos. Doncs, aquí també podríem re-
gular instruments de deliberació de debat públic i no  
només instruments de decisió. Amb la paradoxa que 
dèiem, eh?, és a dir, la decisió resulta que és consul-
tiva, no?, i en canvi –quan la decisió hauria de ser la 
que realment acabés decidint– el que és realment con-
sultiu, el que és el procés de deliberació, aquí no apa-
reix. És a dir, consultar al final té molt a veure amb 
deliberar i amb diferents punts de vista, perquè la so-
cietat és complexa, com deia abans.

Amb relació al senyor Coto, deia: «El millor mecanis-
me per escollir governs són les eleccions.» Bé, no ho 
sé; jo el que sé és que l’última enquesta del CEO deia 
el que li deia: que el tercer problema és la insatisfacció 
amb la política, i quan es pregunta a la ciutadania quin 
partit polític pot donar millor resposta a aquests pro-
blemes, resulta que el 44 per cent dels ciutadans en- 
questats diuen «cap». D’acord? Per tant, no sé si és la 
millor, el que està clar és que no funciona, d’acord? 
Per tant, hem de veure com ho podeu millorar. I hi ha 
una altra pregunta de la mateixa enquesta del CEO que 
diu: «Quins haurien de ser els objectius del país per 
als propers deu anys?» I resulta que una gran majoria 
de la població diu que el principal objectiu hauria de 
ser augmentar la participació dels ciutadans. Per tant, 
ens diuen quin és el problema i quina n’és la solució; 
es tracta d’aplicar-ho, no?

I conec experiències, unes quantes, algunes de signi-
ficatives, de municipis que han apostat realment per 
la participació, que fa deu anys que fan pressupostos 
participatius cada any i que no per això han deixat de 
governar. És a dir, no per això han deixat de fer acció 
política, tot el contrari: la participació els ha permès 
fer que l’acció política sigui realment transformadora.

La senyora Camats. La meva reflexió sobre les perso-
nes legitimades era per exemplificar, no? És a dir, pel 
tema que si paguen impostos tenen..., és a dir, no és el 
fet de pagar impostos el que et dóna dret a participar, 
sinó que és el fet de formar part d’una comunitat, és 
evident, però volia exemplificar que fa més de dos se-
gles que ja existia aquest debat i que al segle XXI con-
tinuem així. 

I vostès hauran de decidir, no? És a dir, si fan una 
bona llei de consultes o una llei de participació. En 
tot cas –i ho enllaço amb el que deia el senyor Rull–, 
els facilitaré els documents que hem treballat sobre 
aquesta matèria.

I jo el que diria és que el format aquest que vostè 
suggeria de «fem una llei de consultes que al mateix 
temps sigui llei de participació, o una llei de partici-
pació en què l’únic instrument sigui la consulta». Jo 
no ho acabo de veure, si no és... Si realment desenvo-
lupen una llei de participació i només desenvolupen 
aquest instrument, doncs, bé. Però el que han de fer..., 
és a dir, el títol de la llei, com a mínim, hauria de ser 
invers: llei de participació i de consultes no referendà-
ries per la via de la votació. Perquè aquí la participa-
ció arriba a la cua i les consultes són un mecanisme de 
participació, per tant, és el revés: les consultes s’inse-
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reixen com un mecanisme més dintre de la participa-
ció, d’acord?

No li sabria fer un llistat d’instruments –hi han molts 
instruments. Jo el que diria és que, en tot cas, la llei 
pot aprofitar per desenvolupar alguns instruments: les 
consultes no referendàries per la via de la votació i 
altres instruments que existeixen, que poden tenir ni 
que sigui una definició, potser, en la llei i algun des-
envolupament més. I, reprenent alguna de les afirma-
cions que deia abans, eh?, en tot cas, hauria de ser una 
llei que deixés oberta la possibilitat que els òrgans que 
vulguin impulsar processos participatius puguin uti-
litzar també altres instruments de participació que 
no estan regulats a la llei. És a dir, la llei pot perme-
tre desenvolupar alguns instruments, però també ha 

d’obrir la possibilitat que ens puguem inventar..., que 
puguem innovar, perquè això de la participació, si una 
cosa requereix, és flexibilitat i possibilitat d’innovació.

Crec que més o menys ho he contestat tot. Moltes grà-
cies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Reiterem la gratitud a Jordi Comas 
i Marc Parés per la presència i compareixença, així 
com a tots els diputats i diputades i acompanyants.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les vuit del vespre i dotze minuts. 
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