Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Ref.: 202JCC06091700019

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Josep Lluís Franco Rabell, president del Grup
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 116 del
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la
Proposició de llei del referèndum d'autodeterminació (tram. 202-00065/11).
Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació total de l'Exposició de motius que queda redactada de la manera
següent
Exposició de motius
En els darrers anys el Parlament de Catalunya, fent-se ressò de l’opinió d’amplis
sectors de la societat catalana, ha afirmat en diferents Resolucions de naturalesa
política la consideració de Catalunya com a nació.
Des de la Resolució 98/III de 12 de desembre del 1989 on apareix Catalunya definida
com una “realitat nacional diferenciada” dins de l’Estat Espanyol, fins la més recent
Resolució 5/X de 23 de gener del 2013.
En aquest interval de prop de 30 anys s’han aprovat diferents Resolucions, com la
679/V d’1 d’octubre de 1998 o la Resolució 631/VIII de 3 de març de 2010 i també la
Resolució 742/IX de 27 de desembre del 2010, en la que ja es recull l’impacte polític
de la Sentència 31/2010 de 28 de Juny del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.
En totes aquestes resolucions apareix de manera més o menys expressa l’afirmació
nacional de Catalunya i al mateix temps la reivindicació del dret a decidir de la
ciutadania de Catalunya sobre el seu futur polític.
Durant dues dècades les resolucions del Parlament de Catalunya en relació al
caràcter nacional de Catalunya i als seus drets com a comunitat política van
transcórrer dins del marc del Pacte constitucional que es recull en la Constitució
Espanyola de 1978. Amb les tensions i contradiccions pròpies de tots els estats amb
un poder polític compost.
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Sembla evident i acceptat de manera pacífica que la Sentència 31/2010 de 28 de Juny
del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 va
suposar un important punt d’inflexió en la consideració d’un ampli sector de la
ciutadania en relació als marges polítics existents pel reconeixement nacional de
Catalunya en el marc de l’actual Constitució Espanyola.
El rebuig d’amplis sectors de la ciutadania catalana no es produeix sols pel que es
considera una sentència innecessàriament i exageradament restrictiva pel que fa als
drets de Catalunya, com a nació, en la seva lectura dels marges constitucionals. El
rebuig esdevé sobretot, perquè aquesta sentència del Tribunal Constitucional, que
escapça l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, es dicta sobre un Estatut que
havia estat acordat pel Parlament de Catalunya, negociat i pactat posteriorment amb
les Corts Generals i finalment sotmès a referèndum i aprovat del poble de Catalunya.
La Sentència del Tribunal Constitucional suposa, més enllà del seu contingut concret,
una negació de la capacitat de Catalunya per decidir, fins i tot de manera pactada amb
l’Estat espanyol, els termes del seu reconeixement nacional i de la seva pertinença a
l’estat espanyol.
A partir d’aquell moment s’ha estès en amplis sectors de la societat catalana la
convicció de que la sentència del Tribunal Constitucional, que escapça un Estatut
d’Autonomia pactat entre el Parlament de Catalunya i les Corts Generals i referendat
per la ciutadania de Catalunya, ha suposat la ruptura del Pacte Constitucional que va
donar joc a la Constitució de 1978. I al mateix temps evidencia l’esgotament de la
capacitat d’aquell Pacte i de la Constitució de 1978 per encabir la voluntat i
aspiracions polítiques d’amplis sectors de la societat catalana.
Aquesta valoració de la situació provocada per la sentència del Tribunal Constitucional
va ser recollida en la en la que Resolució 631/VIII de 3 de març de 2010, en la que per
primera vegada apareix la reivindicació explícita del “dret a decidir” com a resposta
política a la Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.
I s’expressa encara amb més contundència en la Resolució 5/X de 23 de gener de
2013. Tot i que en aquesta resolució en la que s’afirma el caràcter de subjecte polític i
jurídic sobirà del poble de Catalunya, al mateix temps es defineixen com a elements
claus del procés que ha de caracteritzar el dret a decidir condicions com el respecte a
les regles democràtiques, la transparència, el diàleg amb l’Estat i l’encaix de
Catalunya en les institucions europees i el conjunt de la comunitat internacional.
Com es conegut, aquesta resolució va ser impugnada per l’Estat davant del Tribunal
Constitucional que, en la seva Sentència 42/2014 de 25 de març , previ reconeixement
dels efectes jurídics de la Resolució, va declarar inconstitucional i nul.la la declaració
de sobirania del poble de Catalunya.
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Però cal recordar que, al mateix temps que anul·lava aquesta declaració de sobirania
de Catalunya, el Tribunal Constitucional en aquesta sentència 42/2014 va deixar clar
que res impedeix defensar el dret a decidir i la proposta d’independència de Catalunya
o qualsevol altre formula d’articulació federal o confederal de l’Estat espanyol, sempre
que aquest plantejament es faci dins dels mecanismes de reforma constitucional
previstos en la pròpia Constitució Espanyola.
Aquesta sentència, que utilitza la definició de “Constitució no militant” com a sinònim
de no immutable, de reformable, i que fa servir com a element de referència la decisió
del Tribunal Suprem de Canadà de 20 d’agost de 1998 sobre la independència de
Quebec, ha estat posteriorment reiterada per altres sentències del Tribunal
Constitucional, entre d’altres la Sentència de 10 de maig del 2017 sobre la Llei del
Parlament de Catalunya de consultes referendàries.
En aquesta recent sentència, el Tribunal Constitucional, recollint el que ha estat la
doctrina fixada en sentències precedents, reconeix que res pot impedir que, en el marc
del desenvolupament orgànic de l’article 92.3 de la CE es procedeixi a la celebració de
referèndums consultius en àmbits inferiors al del conjunt de l’Estat i en concret en
l’àmbit d’una Comunitat Autònoma.
Convé recordar que aquesta sentència del Tribunal Constitucional recull l’opinió d’un
ampli sector de la doctrina científica. Entre ells el Professor Rubio LLorente, que va
ser Vicepresident del Tribunal Constitucional i President del Consell d’Estat, els
catedràtics; Joan Vintró i Castells, Xavier Arbós i Marín, Marc Carrillo o Francesc de
Carreras i Serra i d’Antoni Bayona Rocamora professor de la Universitat Pompeu
Fabra i Lletrat Major del Parlament de Catalunya.
A partir d’aquesta sentència resulta evident que existeix un camí constitucional per
exercir el dret a decidir i que els impediments no son de naturalesa jurídicconstitucional, sinó polítics, com es va comprovar quan, el 8 d’abril del 2014, una
representació del Parlament de Catalunya formada per Jordi Turull, Marta Rovira i
Joan Herrera va presentar en el Congrés de Diputats una Proposició de Llei del
Parlament de Catalunya demanant la delegació de la competència prevista en l’article
92.3 de la CE per la convocatòria de referèndums consultius. Aquella Proposició de
Llei del Parlament de Catalunya va ser rebutjada pel Congrés de Diputats.
La negativa de l’Estat Espanyol a permetre la utilització de la via pactada en la
convocatòria d’un referèndum consultiu dels previstos en l’article 92.3 de la CE, com a
mecanisme per canalitzar el dret a decidir de la ciutadania de Catalunya que obri la
porta a una reforma constitucional que possibiliti un canvi en l’estatus polític de
Catalunya amb l’estat espanyol, va ser el segon punt d’inflexió, després de la
sentència del 2010 sobre reforma de l’Estatut. I la constatació que la lectura restrictiva
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que les institucions de l’Estat espanyol fan de la CE impedeix l’exercici del dret a
decidir de la ciutadania de Catalunya.
La reacció de determinats sectors polítics i socials catalans a aquesta bunquerització
política de l’Estat Espanyol ha estat la resposta de la unilateralitat en l’exercici del dret
a decidir. Amb la convocatòria de les anomenades “eleccions plebiscitàries” del 27 de
setembre del 2015 i amb l’errònia lectura política que d’ella fan les forces polítiques
que obtenen 72 diputats i diputades i que defensaven aquest caràcter plebiscitari, com
si unes eleccions autonòmiques poguessin substituir un referèndum i d’elles es
poguessin despendre conseqüències jurídiques i polítiques que només ostenten els
processos referendaris.
Aquesta aposta per la unilateralitat s’expressa també en el compromís del candidat
Artur Mas i del President Carles Puigdemont de realitzar en el termini de 18 mesos
des de la constitució del nou Parlament de Catalunya una declaració unilateral
d’independència (DUI) que, a partir de la suposada legitimitat atorgada per les urnes
en les eleccions autonòmiques de 27 de setembre del 2015, suposaria l’inici d’un
procés de construcció d’estructures polítiques pròpies d’un Estat en forma de
República.
I així es recull en la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya de 9 de novembre que
esdevé l’expressió política d’aquesta aposta per la unilateralitat i en la que, entre
d’altres coses, es diu:
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les
passades eleccions del 27 de setembre de 2015 es basa en una majoria en escons de
les forces parlamentàries que tenen l'objectiu que Catalunya esdevingui un estat
independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per
l'obertura d'un procés constituent no subordinat”.
“Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l'inici del procés de creació
d’un estat català independent en forma de república.”
I a continuació, com a concreció d’aquesta aposta per la unilateralitat, la mateixa
resolució afirma que:
“Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió
del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió
democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions
de l'Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de
legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres
sentències.”
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Aquesta aposta per la unilateralitat, que va comportar l’abandonament de la
reivindicació del referèndum per part de la majoria de Govern, es pot considerar
legítima però d’impossible assoliment polític i trànsit jurídic, com s’ha evidenciat durant
tota la legislatura. Entre d’altres coses perquè topa amb un problema no menor que és
el de la regulació internacional del referèndum. Cal recordar en aquest sentit el
contingut del Codi de Bones Pràctiques de la Comissió de Venècia del Consell
d’Europa i les seves condicions pel que fa als processos de referèndum i el seu
reconeixement per la Comunitat internacional.
Més enllà de la contundència formal i aparent del seu contingut, la realitat d’aquests
21 mesos és que la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya de 9 de novembre del
2015 no ha estat desenvolupada. I la principal raó no ha estat la declaració de nul·litat
de la resolució per part del Tribunal Constitucional.
El no compliment de la Resolució del 9 de novembre del 2015 té la seva raó de ser en
la seva absoluta inviabilitat política. Des de el dia després de la seva aprovació, ni el
Govern català ni el Parlament han respectat els seus continguts. Començant pel fet,
que la impugnació per part de l’Estat espanyol davant del TC va comportar la
compareixença del Parlament de Catalunya davant del Tribunal Constitucional i la
presentació d’al·legacions en la que el propi Parlament caracteritzava la resolució com
una mera declaració política sense efectes jurídics vinculants.
La definitiva evidència de la inviabilitat de la via unilateral la trobem en el debat de la
qüestió de confiança, en el que el President de la Generalitat enterra políticament la
proposta de declaració unilateral d’independència i recupera la proposta de celebració
del referèndum que, durant molts mesos havia estat considerada una etapa superada,
una pantalla passada, per part de totes aquelles forces polítiques i socials que havien
apostat pel caràcter plebiscitari de les eleccions del 27 de setembre del 2015.
Com a concreció d’aquest canvi d’orientació de la majoria que dona suport al Govern
el Parlament de Catalunya aprova en el marc de la Resolució 306/XI subseqüent al
debat de política general la proposta presentada pel grup parlamentari de Catalunya
Sí que es Pot i votada pel Grup parlamentari de Junts pel Sí en la que en el seu
apartat 1.1.2 literalment es diu:
“I.1.2. Exigència social de celebració d’un referèndum
10
El Parlament de Catalunya considera necessari d’impulsar des dels partits polítics i les
organitzacions socials les iniciatives que permetin d’agrupar al voltant de l’exigència
de la celebració d’un referèndum el major nombre de forces polítiques, organitzacions
sindicals i socials, moviments i entitats veïnals i socials, i insta el Govern a reconèixer
la construcció d’aquest espai transversal de la societat civil i a donar-hi suport.
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11
El Parlament de Catalunya encoratja i fa seus tots els esforços encaminats a la
celebració d’un referèndum que tingui les màximes garanties d’inclusió per al conjunt
de la societat catalana en la convocatòria, la formulació i l’organització, que estimuli la
més àmplia participació i que cerqui el reconeixement previ de la Unió Europea i de la
comunitat internacional, amb l’objectiu que, d’aquesta consulta, se’n desprenguin
efectes polítics i jurídics reals en concordança amb la voluntat democràtica
expressada per la ciutadania.
12
El Parlament de Catalunya acorda d’impulsar les iniciatives polítiques i parlamentàries
necessàries davant l’Estat espanyol per a fer possible la celebració d’un referèndum
sobre l’opinió de la ciutadania de Catalunya amb relació al futur polític de Catalunya
com a nació.”
Convé destacar que l’apartat 1.1 2 de la Resolució 306/XI, referit a la convocatòria de
referèndum pactat, no ha estat recorregut pel Govern espanyol davant del Tribunal
Constitucional i per tant està plenament vigent des de una perspectiva política i
jurídica.
En desenvolupament de l’apartat 10 d’aquesta Resolució es va constituir el Pacte
Nacional pel Referèndum que ha posat de manifest la capacitat de sumar esforços i
voluntats socials i polítiques molt diverses i plurals al voltant del referèndum pactat.
Un Pacte que, després de presentar el balanç dels seus treballs, roman vigent i a
disposició de la societat catalana, tal com van expressar els membres del seu Comitè
Executiu. Cal recordar que el manifest aprovat per totes les forces socials i polítiques
que formen part del Pacte Nacional pel Referèndum defineix les característiques que
hauria de tenir aquest referèndum.
En aquesta mateixa línia el Parlament de Catalunya va aprovar en data 18 de maig del
2017 i a proposta del grup parlamentari de “Catalunya Sí que es Pot” una moció per la
que s’instava al Govern català a acudir a la Comissió de Venècia a fi de cercar el previ
reconeixement internacional necessari per la celebració d’un referèndum.
En aquests moments cal constatar que la legitima aspiració nacional d’una bona part
de la societat catalana està bloquejada i topa amb dos obstacles que, de moment han
esdevingut insalvables.
D’una banda la negativa del Govern Espanyol a acceptar cap via dialogada que
permeti obrir camí a l’exercici del dret a decidir.
D’altra banda les evidències reiterades de la inviabilitat de la via unilateral, com els
propis actes dels seus impulsors han demostrat durant aquesta legislatura
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Tot plegat porta a suportar condicions inadequades democràticament per la realització
de la jornada de l'1 d'Octubre, i a que no es donin les condicions d’inclusivitat que
portin a que de forma majoritària la societat catalana se senti interpel·lada a participarhi. A pesar d'això cal respectar la voluntat d'una part substantiva de la societat
catalana de votar, fins i tot en aquestes condicions, i cal canalitzar de forma positiva,
com a mobilització que sumi en la reivindicació del dret a decidir, aquesta
determinació en la jornada de l'1 d'Octubre.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació total de l'Article 1 que queda redactat de la manera següent
Article 1
Aquesta llei regula la forma en què Catalunya podrà exercir el seu dret a decidir el seu
futur polític per mitjà d’un referèndum consultiu.
Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació total dels Articles 2 i 3 que queden redactats de la manera següent
Article 2
Catalunya és una nació. Així ho ha proclamat en nombroses ocasions el Parlament de
Catalunya i així consta en el preàmbul de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de
2006.
En tant que nació, Catalunya ha de poder exercir el seu dret a decidir , entès com a
possibilitat de decidir lliurament el seu futur polític.
Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació total de l'Article 4 que queda redactat de la manera següent
Article 4
1. Es convoca la ciutadania de Catalunya a participar en un procés democràtic que
permeti conèixer la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya.
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2. La pregunta que es formularà en el referèndum ha de permetre que totes les
opcions sobre el futur polític de Catalunya puguin ser expressades i votades en
igualtat de condicions per la ciutadania de Catalunya.
3. El resultat del referèndum consultiu té com a objectiu conèixer l’opinió de la
ciutadania sobre el futur polític de Catalunya.
4. Per considerar el referèndum com a instrument útil a la seva finalitat de conèixer
l’opinió del poble de Catalunya sobre el seu futur polític es considera imprescindible un
participació massiva, fet que comportaria el compromís de les forces polítiques
catalanes presents en el Parlament d’impulsar les reformes polítiques necessàries per
fer viable la voluntat majoritària expressada en el referèndum.
Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de l'article 6.1
6.1. Són cridades a votar en el referèndum les persones que tenen dret de vot en les
eleccions al Parlament de Catalunya i a les eleccions municipals. També tenen dret de
vot els catalans residents a l'estranger que hagin tingut el darrer veïnatge administratiu
a Catalunya, que donin compliment als requisits legalment exigibles i que hagin
sol·licitat formalment de prendre part en la votació.
Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació total de l'Article 7 que queda redactat de la manera següent
Article 7
1. La papereta contindrà la pregunta o preguntes establertes en l'article 4.2. Les
preguntes es redactaran en català, castellà i occità.
2. Hi haurà una papereta de votació amb la pregunta o preguntes i els espais
clarament identificats per a cadascuna de les opcions plantejades
3. Hi haurà paperetes preparades per a persones amb discapacitat visual. En
absència d'aquestes paperetes, el president de la mesa electoral o una persona de
confiança designada per l'elector amb discapacitat visual l'ajudarà a fer els passos
necessaris per votar.
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Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació total de l'Article 10 que queda redactat de la manera següent
Article 10
Les administracions públiques catalanes s'han de mantenir neutrals en la campanya
electoral i abstenir-se d'utilitzar els seus recursos pressupostaris per afavorir qualsevol
de les opcions en la campanya del referèndum.
Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació total del Capítol VII, Articles 16 a 33, ambdós inclosos, que queda
redactat de la manera següent
Article 16. Òrgans de l’Administració electoral
L’Administració electoral és formada per la Sindicatura Electoral de Catalunya, les
juntes electorals territorials, les juntes electorals de districte i les meses electorals.
Article 17. De la Sindicatura Electoral
Atès que Catalunya no disposa de Llei electoral pròpia es crea als efectes previstos en
aquesta Llei la Sindicatura Electoral de Catalunya.
Article 18. Funcions
La Sindicatura Electoral de Catalunya, com a junta electoral amb jurisdicció a tot el
territori de Catalunya, és l’òrgan responsable de vetllar per la legalitat, la transparència
i l’objectivitat dels processos electorals, per les garanties de l’exercici efectiu dels drets
electorals i pel compliment del principi d’igualtat.
Article 19. Competències
1. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació al procés referendari, les
competències següents:
a) Coordinar l’actuació de les juntes electorals, unificar-ne els criteris i atendre les
consultes que li formulin.
b) Resoldre les queixes, les reclamacions i els recursos que se li presentin a l’empara
d’aquesta llei i de la resta de normativa aplicable.
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c) Establir el model oficial de les paperetes i els sobres electorals i de la resta de
documentació electoral, i re- gular el funcionament del vot electrònic i de les altres
formes de votació.
d) Aprovar els models de les actes electorals.
e) Acreditar, si s’escau, els observadors externs.
f) Exercir la jurisdicció disciplinària sobre totes les persones que intervinguin amb
caràcter oficial en el procés electoral, corregir-ne les actuacions que contravinguin a la
normativa i sancionar-ne, si s’escau, les infraccions administratives no constitutives de
delicte.
2. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació a la propaganda electoral, les
competències següents:
a) Supervisar, en cooperació amb la Sindicatura de Comptes el finançament de les
campanyes electorals, inclosos els pressupostos i els corresponents retiments de
comptes.
b) Supervisar la tramesa de les paperetes, els sobres i els altres documents electorals,
inclosa la propaganda de les diferents opcions.
3. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació als mitjans de comunicació, les
competències següents:
a) Vetllar, en cooperació amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya perquè els
mitjans de comunicació ofereixin durant el procés electoral una informació veraç i
equilibrada, amb criteris de pluralisme i d’imparcialitat.
b) Distribuir entre les diverses opcions els espais gratuïts de propaganda electoral en
els mitjans audio- visuals.
4. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació als resultats electorals, les
competències següents:
a) Efectuar l’escrutini general.
b) Certificar els resultats electorals oficials i ordenar-ne la publicació en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
c) Proclamar els resultats del referèndum .
5. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació tasques de divulgació i
formació, les competències següents:
a) Supervisar les campanyes institucionals.
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b) Fomentar l’ús de les cabines electorals com a garantia del vot lliure i secret.
c) Fomentar la formació del personal de l’Administració que acompleixi tasques
relacionades amb els processos electorals.
Article 20. Composició
1. La Sindicatura Electoral és un òrgan de caràcter permanent i és integrada pels
membres següents:
a) Tres magistrats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, designats per mitjà
d’insaculació per la Sa- la de Govern del Tribunal, reunida en ple.
b) Tres catedràtics o professors titulars de dret, de ciències polítiques o de sociologia
de les universitats catalanes, en actiu, designats pel Parlament per una majoria de tres
cinquenes parts, d’acord amb el procediment que estableix el Reglament del
Parlament per a l’elecció de càrrecs públics.
2. Els membres de la Sindicatura Electoral procedents de la magistratura elegeixen
d’entre ells el president de la Sindicatura, que hi té vot de qualitat.
3. El secretari general del Parlament actua com a secretari de la Sindicatura Electoral,
amb veu i sense vot, i en custodia la documentació.
Article 21. Mandat
1. El càrrec de membre de la Sindicatura Electoral és inamovible.
2. El mandat dels membres de la Sindicatura Electoral és de sis anys.
3. La Sindicatura es renova per terços cada dos anys. En cada renovació de la
Sindicatura correspon al Par-lament de designar-ne un nou membre i correspon a la
Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de designar-ne un altre.
Els membres de la Sindicatura designats pel Parlament poden ésser reelegits una sola
vegada.
4. Si un dels membres de la Sindicatura Electoral perd aquesta condició, en cas de
mort, d’incapacitat declarada per decisió judicial ferma, d’inhabilitació per a l’exercici
de càrrecs públics declarada per decisió judicial ferma, de renúncia justificada
acceptada pel president de la Sindicatura, de pèrdua de la condició en virtut de la qual
havia estat designat o d’incompatibilitat sobrevinguda, llevat que cessi en el càrrec o
l’activitat incompatible, és substituït pel mateix procediment regulat per a la designació.
El nou membre pot ésser de- signat de nou en finir un eventual segon mandat, si el
primer ha estat d’una durada inferior a dos anys.
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5. Els membres de la Sindicatura que perden llur condició per extinció del mandat
continuen exercint llur comesa en funcions, fins que els nous membres prenen
possessió del càrrec.
Article 22. Funcionament
1. La Sindicatura Electoral té la seu al Parlament de Catalunya, sens perjudici que es
pugui reunir en altres llocs.
2. La Sindicatura Electoral compleix les seves funcions amb plena independència i
gaudeix d’autonomia orgànica i funcional, en virtut de la qual pot crear en el seu si
comissions i altres òrgans interns.
3. La Sindicatura Electoral pot reclamar l’assessorament de representants de les
administracions i els òrgans implicats en el procés electoral i, en general, de tècnics i
experts en matèria electoral, i pot requerir, si escau, que participin a les seves
reunions, amb veu i sense vot.
4. La Sindicatura Electoral ha de publicar en el seu lloc web les consultes que se li
formulin i les respostes que hi doni, i també les queixes, les reclamacions i els
recursos que se li presentin a l’empara d’aquesta llei i de la resta de normativa
aplicable i les resolucions que adopti.
Article 23. Règim d’impugnació de les resolucions
Les resolucions de la Sindicatura Electoral poden ésser objecte de recurs davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Article 24. Juntes electorals i meses electorals
Les juntes electorals territorials tenen la composició i les competències que la
legislació de l’Estat atribueix a les juntes electorals provincials.
Article 25. Juntes electorals de districte
Les juntes electorals de districte tenen la composició i les competències que la
legislació de l’Estat atribueix a les juntes electorals de zona.
Article 26. Meses electorals
Les meses electorals, unitat bàsica del procés electoral, tenen la composició i les
competències que els atribueix la legislació de l’Estat i han de vetllar durant tota la
jornada electoral per l’observança d’aquesta llei i per garantir que es preserva en tot
cas el caràcter lliure, directe i secret en l’exercici del dret de vot.
Article 27. Règim de funcionament de l’Administració electoral. Mitjans materials i
personals
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El Parlament i el Govern han de posar a disposició de l’Administració electoral els
mitjans personals i materials necessaris per a complir les seves funcions.
Article 28. Règim retributiu
La percepció de les dietes dels membres de l’Administració electoral i del personal al
seu servei és compatible amb la percepció d’altres retribucions.
Article 29. Consultes als òrgans de l’Administració electoral
1. Les consultes als òrgans de l’Administració electoral s’han de formular per escrit.
Correspon a cada òrgan de resoldre les consultes que rep, llevat que, per la
rellevància o pel caràcter general d’una consulta, decideixi d’elevar-la a una junta
electoral d’àmbit superior o a la Sindicatura Electoral.
2. La Sindicatura Electoral, amb la finalitat d’unificar els criteris de l’Administració
electoral, ha de comunicar a les juntes electorals les resolucions relatives a consultes
que puguin incidir en llur àmbit d’actuació.
3. Si una consulta ha d’ésser atesa amb urgència, sense temps de convocar l’òrgan
competent per a resoldre-la, el president de la junta electoral o el president de la
Sindicatura, segons que escaigui, poden, sota llur responsabilitat, en tots els casos en
què hi hagi resolucions concordants prèvies de la junta o de la Sindicatura, donar-hi
una resposta provisional, que haurà d’ésser ratificada o modificada en la primera
sessió que tingui l’òrgan corresponent.
Esmena 9
GP de Catalunya Sí que es Pot
D'addició d'una nova Disposició transitòria
Disposició Transitòria
Una Llei electoral de Catalunya haurà d’ampliar les funcions de la Sindicatura Electoral
a la resta de processos electorals.
Esmena 10
GP de Catalunya Sí que es Pot
D'addició d'una nova Disposició final Tercera
Tercera.- Tots el articles d’aquesta llei o de lleis posteriors que impliquin la reforma de
l’Estatut i la regulació del règim electoral hauran de ser aprovats amb un majoria de
dues terceres parts dels diputats i diputades, d’acord amb els articles 222.1 i 56.2 de
l’Estatut d’autonomia de 2006.
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Esmena 11
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació total de l'Apartat Entrada en vigor que queda redactat de la manera
següent
Aquesta llei entrarà en vigor en els termes establerts en l’article 2 del Codi Civil.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2017

Joan Coscubiela Conesa
Portaveu del GP CSP

Josep Lluís Franco Rabell
President del GP CSP
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