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Lluís M. Corominas i Díaz, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Mar
ta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Mireia Boya e
Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup Parlamentari de la
Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, presenten les següents es
menes a l'articulat de la Proposició de llei del referèndum d'autodeterminació
(tram. 202-00065/1 1).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d'Unitat Po
pular - Crida Constituent
De supressió i addició a l'article 9
Article 9
1. El referèndum se celebrarà el diumenge dia 1 d'octubre de 2017, d'acord
amb el Decret de Convocatòria que se signarà amb posterioritat a l'entrada en
vigor d'aquesta Llet.
2. El Govern també dictarà el Decret de Normes Complementàries i d'altres
normes de desenvolupament, que regularan, com a mínim el cens electoral, el
model oficial de paperetes de votació; el model oficial de sobre de votació, de
les actes i la resta de material oficial necessari en la celebració del referèndum
d'autodeterminació; les modalitats i els procediments de votació; el dia d'inici i
la durada de la campanya electoral; l'administració electoral responsable; la
dotació

de

recursos

humans

i

materials

necessaris;

el

procediment

d'acreditació de la condició d'organització interessada i les condicions i garan
ties, si és el cas, del vot per correu, com també la resta de normes que siguin
necessàries.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d'Unitat Po
pular - Crida Constituent
De supressió a l'article 16
Article 1 6
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L'administració electoral està formada per la Sindicatura Electoral de
Catalunya, les sindicatures electorals de demarcació, les seccions i meses elec
torals i l'administració electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d'Unitat Po
pular - Crida Constituent
D'addició a l'article 1 9 apartat 1
Article 1 9
1. La Sindicatura Electoral de Catalunya és un òrgan integrat per cinc vocals.
Juristes o politòlegs dè prestigi experts en processos electorals nomenats pel
Parlament de Catalunya per majoria absoluta a proposta dels partits, les fede
racions, les coalicions o les agrupacions d'electors amb representació en el
Parlament de Catalunya. En qualsevol cas, la majoria de vocals han de ser Juris
tes. També es nomenaran dos suplents.
2. La condició de vocal de la Sindicatura Electoral de Catalunya és compatible
amb qualsevol altra activitat en el sector públic o privat, llevat de les incompa
tibilitats previstes legalment.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d'Unitat Po
pular - Crida Constituent
D'addició a l'article 22 apartat 2
Article 22
1. Les Sindicatures electorals de demarcació es corresponen a les demarcaci
ons de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i l'Aran.
La seu de cada sindicatura electoral de demarcació és la de-la delegació
del Govern de la Generalitat a la demarcació corresponent i al Consell d'Aran.
2. Les sindicatures electorals de demarcació són òrgans temporals integrats
per tres vocals Juristes o politòlegs de prestigi experts en processos electorals
nomenats per la Sindicatura Electoral de Catalunya. En qualsevol cas, la majoria
de membres experts han de ser Juristes. També es nomenarà un suplent.
3. La Sindicatura Electoral de Catalunya nomena d'entre els vocals el qui exer
cirà les funcions de president de cada sindicatura electoral de demarcació, amb
la denominació de Síndic Electoral de la demarcació corresponent, així com el
vocal, que fa les funcions de secretari de la sindicatura electoral de demarca
ció.
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4. El mandat dels vocals de les sindicatures electorals de demarcació fineix un
cop proclamats els resultats definitius. Els càrrecs de vocals de les sindicatures
electorals de demarcació són compatibles amb qualsevol altra activitat en el
sector públic o privat, llevat de les incompatibilitats previstes legalment.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d'Unitat Po
pular - Crida Constituent
D'addició a l'apartat 1 de l'article 28
1. La circumscripció electoral en el referèndum és el territori de Catalunya que
està dividit en quatre demarcacions i l'Aran.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d'Unitat Po
pular - Crida Constituent
De modificació a l'article 31 apartat 3

3. Els designats president i vocal de les meses electorals disposen d'un termini
de tres dies per al·legar davant la sindicatura electoral de demarcació corres
ponent

qualsevol

objecció,

si

s'escau

documentada, que

els

impedeixi

l'acceptació del càrrec. Là sindicatura resol sense ulterior recurs en el termini
de dos dies.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d'Unitat Po
pular - Crida Constituent
De modificació i addició d'una disposició addicional primera
Disposició addicional
Primera. S'habilita Vadministració electoral per a la creació dels registres i
fitxers de dades necessaris per a l'organització i realització del referèn
dum, d'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter perso
nal.
Segona. En tot allò que no s'oposi a aquesta Llei i al Decret de Normes Com
plementàries s'aplica supletòriament la Llei Orgànica 2/1980, de 18 de gener,
sobre la regulació de les diferents modalitats de referèndum i la Llei Orgànica
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5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, interpretades de manera
conforme a aquesta Llei.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d'Unitat Po
pular - Crida Constituent
D'addició d'una disposició final tercera
Tercera.- En ser un òrgan ad hoc per aquest referèndum, l'elecció regulada en
l'article 19 es produeix una vegada aprovada ¡a present llei amb la presentació
de les candidatures i l'aprovació per part del Ple, sense cap altre tràmit formal.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 201 7

Lluís M. Corominas i Díaz
President del GP JS

a Boya e Busquet
Presidenta del GP CUP-CC

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GPJS

Anna Gabriel i Sabaté
Portaveu del GP CUP-CC
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