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1. Presentació
Ponència de la Llei Electoral: hem treballat
i hem buscat el consens.
Jaume Bosch i Mestres,
President del Grup Parlamentari d’ICV-EUiA

El dia 20 de novembre de 2009 es va constituir al Parlament de Catalunya
la ponència encarregada d’elaborar una Llei Electoral de Catalunya. Després
de trenta anys sense llei electoral pròpia, semblava que la indignació ciutadana davant casos com el del Palau de la Música o el Pretòria podia empènyer
els grups parlamentaris a buscar fórmules d’apropament de l’activitat política
als ciutadans. L’informe elaborat per una comissió d’experts, per encàrrec del
Departament de Governació i Administracions Públiques l’any 2007, es titulava “Participació, representació, transparència” i les seves cinquanta recomanacions semblaven un bon punt de partida. El 18 de febrer de 2009 la ponència
acabava la seva tasca sense acords. Alguns grups parlamentaris vàrem insistir
en que es recollissin les aportacions presentades, per dues raons: per tal que la
feina feta no es perdi i pugui servir de base per a les tasques d’una futura nova
ponència i també per deixar constància de la tasca desigual realitzada pels grups,
directament proporcional a la seva voluntat d’arribar a acords. Tant de bo el
Parlament les publiqui.
De moment, aquesta publicació vol recollir la feina feta pel grup d’ICVEUiA. Nosaltres hem posat tota la carn a la graella però representem dotze
diputats i diputades dels noranta que feien falta per tirar endavant la llei. No
tothom ha actuat amb la mateixa lleialtat. Estem decebuts per la manca d’acord
però satisfets de les aportacions que hem realitzat i dels intents que vàrem fer
fins el darrer moment per construir el consens.
Els membres del grup a la ponència fórem Lluís Postigo i jo mateix. La
Dolors Camats, com a suplent, i la Mercè Civit també participaren en algunes
de les sessions. Vull agrair especialment la feina feta per l’assessora del grup
parlamentari, Ana Sanz, que ha jugat un paper fonamental en l’elaboració de
les nostres propostes, així com la col·laboració de Joan Botella, Josep Viñeta,
Marc Rius i Sergi de Maya.
Desitjaria que aquesta publicació permetés a la gent d’ICV-EUiA conèixer
millor el nostre posicionament i sobretot facilitar elements per al debat i l’explicació pública de com ha actuat el nostre grup parlamentari en el marc de la
ponència.
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2. L’informe de la comissió d’experts ( 2007)
Joan Botella i Corral,
Catedràtic de Ciència Política i de l’Administració de la UAB. Membre de la Comissió
d’Experts creada per Acord de Govern de 27 de març de 2007

Per encàrrec dels grups parlamentaris, el Govern va designar a principis de l’any
2007 una Comissió d’Experts amb l’encàrrec d’elaborar un informe preparatori
per a l’aprovació de la Llei Electoral de Catalunya. La Comissió estava presidida
per Josep Mª Colomer, professor d’Investigació del CSIC, i integrada per cinc
altres membres, cadascun dels quals a proposta d’un grup parlamentari: Agustí
Bosch (Universitat de Girona), Joan Botella ( Universitat Autònoma de Barcelona), Jaume Magre (Universitat de Barcelona) Josep Mª Reniu (Universitat de
Barcelona) i Jordi Sauret (Universitat Internacional de Catalunya).
Aquesta Comissió tenia l’encàrrec d’elaborar un informe argumentat i amb
propostes (però no un text articulat), i una sola restricció: quedava exclosa la
hipòtesi de considerar Catalunya com a una única circumscripció. Aquesta
exclusió es podia intentar justificar amb diverses consideracions, però, de fet,
responia només a una circumstància: el requeriment d’una majoria de 2/3 de
la Cambra per a l’aprovació de la Llei Electoral (Estatut, art. 56,2). L’existència
d’un grup parlamentari amb una mica més del terç dels escons al Parlament de
Catalunya constituïa, així, un límit difícil de franquejar.
A través de les òbvies diferències polítiques, la Comissió es va proposar
realitzar l’encàrrec rebut mitjançant algunes grans opcions:
- En primer lloc, sistematitzar i aportar dades i coneixements actualitzats
i contrastats sobre experiències electorals d’altres països que poguessin ser útils
per al legislador català, amb la voluntat –potser ingènua– de combatre prejudicis i idees errònies.
- En segon lloc, no limitar-se a la qüestió estricta de la fórmula electoral a
emprar, sinó ampliar la proposta a la totalitat dels aspectes rellevants del procés
electoral, en línia amb les millors reformes electorals dels últims quinze anys i
en línia, també, amb les demandes expressades pels ciutadans.
- Finalment, produir una proposta viable. Això volia dir una proposta que
es plantegés adequadament els problemes existents (per exemple: el desequilibri
població/territori que registra Catalunya, que té pocs equivalents), però també
que fos políticament viable, de tal manera que fos acceptable substancialment
per la totalitat de les forces presents al Parlament.
En conjunt, l’informe comprenia 50 propostes concretes, englobades
entorn de tres grans eixos: participació, representació i transparència.
No és aquest el lloc per detallar les propostes de l’informe de la Comissió
d’Experts (que és consultable a la pàgina web del Departament de Governació:
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http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Eleccions/Documents/Info%20
general/Arxius/Informe%20final_pdf.pdf ). Però potser val la pena subratllar
algunes de les qüestions capitals, des del punt de vista de les posicions defensades per ICV.
1. El foment de la participació. Les qüestions bàsiques que condicionen la
participació electoral de la ciutadania potser s’escapen al que pot fer una llei del
Parlament de Catalunya, però algunes millores es poden introduir: permetre
l’emissió de vot al llarg de tota la campanya electoral, facilitar el vot de persones
hospitalitzades o internades, adaptar les oficines de correus, etc.
2. Millorar la representació: ajustar més (però no del tot) la composició
del Parlament a la distribució de la població; permetre la tria entre candidats
d’una mateixa llista (llistes desbloquejades, o vot preferencial); assegurar la paritat entre sexes; utilitzar com a circumscripció els set àmbits territorials de l’administració de la Generalitat (mal anomenats vegueries); un major rigor en les
incompatibilitats per a evitar conflictes d’interessos o aprofitaments particulars
dels càrrecs públics; etc.
3. Assegurar la transparència; major i millor informació sobre el procés
polític, i no només en període electoral, sinó de forma regular; accessibilitat
dels partits/candidats per als electors; control estricte dels límits de despesa electoral (tramesa postal única, per exemple); regulació clara i respectuosa amb els
professionals de la informació sobre les campanyes electorals; i, per culminar el
conjunt, una Sindicatura Electoral nova, no una mera Junta Electoral de caràcter jurisdiccional, concebuda com un autèntic organisme de garantia dels drets
electorals de la ciutadania.
Es pot anar més lluny del que proposava l’informe? Certament. Per exemple, la distribució territorial dels escons es pot fer més proporcional, com fa
la proposta d’ICV de circumscripció única; l’estímul cap a la participació pot
ser més enèrgic, si es vincula la mida del Parlament a la participació (com fa
la ILP de Ciutadans pel Canvi); o es pot voler accelerar la introducció del vot
per Internet. Però la qüestió clau no és tant la millora d’aquest o aquell punt
concret, sinó el fet que l’informe de la Comissió d’Experts oferia una proposta
global, força travada internament, de tal manera que cada força política hi podia
trobar guanys en un o altre aspecte i cap d’elles es podia considerar exclosa.
Hores d’ara, els treballs de la ponència parlamentària i el propi calendari
polític semblen fer previsible que l’informe de la Comissió d’Experts no es traduirà en la Llei Electoral que Catalunya necessita i es mereix. Probablement,

la problemàtica política que vivim no es pugui resoldre amb una llei. Però és
de témer que la seva no aprovació no faci res per minorar l’onada d’abstenció,
de vots en blanc o de candidatures extravagants que poden fer-se veure en les
properes eleccions al Parlament.
8 de març de 2010
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3. Articles publicats a la Revista Treball
La Revista d’ICV. Publicació fundada el 1936
com a òrgan central del PSUC.

3.1 Una nova oportunitat per millorar la participació, la proporcionalitat i la transparència.

Article publicat a la Revista Treball de desembre de 2009.
Número 186, pàgina 4.
Jaume Bosch i Mestres

President del Grup Parlamentari d’ICV-EUiA i membre de la ponència parlamentària sobre la Llei Electoral de Catalunya.
La ponència de la Llei Electoral ha nascut tard (el 20 de novembre de 2009).
La ponència naixia teòricament morta i sense possibilitats d’assolir l’acord que,
segons l’Estatut, ha d’assegurar una majoria de dues terceres parts en el Ple del
Parlament.
Tant PSC com CiU varen fer declaracions que assenyalaven que l’acord no
seria possible. Però el clima creat arran dels casos Millet i Pretòria i l’exigència,
per part de l’opinió pública i dels mitjans de comunicació, de major transparència i control de la despesa dels partits polítics i major proximitat dels càrrecs
públics a la ciutadania, ha convertit en políticament incorrecte la possibilitat
que la ponència de la Llei Electoral no arribi a cap acord. El grup parlamentari
d’ICV-EUiA ja ho va assenyalar el 5 de novembre, abans de la crida del president Benach i abans de les declaracions del president Montilla.
Ara és el moment de posar damunt la taula les propostes que ICV ha plantejat durant anys i que en les reunions de partits celebrades al Parlament l’any
2005 foren rebutjades per la resta de grups. Difícilment ens poden dir “no” una
altra vegada. I si ho fan, pagaran un preu elevat de desgast davant la ciutadania.
Per això cal evitar un altre perill: que la dificultat objectiva d’acordar un
sistema electoral que compti amb un suport de les dues terceres parts del Parlament, serveixi com a pretext per no establir unes regles de joc clares en relació
a la creació d’una Sindicatura Electoral i mesures per garantir els drets dels
electors i les electores, incrementar la participació de la ciutadania i el control
i la transparència de les despeses electorals. Aquesta és una part essencial de la
Llei Electoral: per això apostem per una Llei Electoral sencera; però, en cas que
no fos possible, defensem una llei que inclogui la resta de qüestions, sigui en
forma de Llei Electoral o sigui en forma de Llei de l’Administració Electoral de
Catalunya.
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És important destacar que de les cinquanta propostes recollides en l’informe dels experts (“Participació, representació, transparència”), quaranta fan
referència a aspectes que no són el sistema electoral; i aquestes propostes coincideixen amb les recollides a la ILP promoguda per Ciutadans pel Canvi. Un
altre exemple: dels dotze criteris elaborats pel professor Josep Maria Vallès per
a la futura Llei Electoral catalana (a “Reflexions al voltant de la Llei Electoral
catalana”, Fundació Carles Pi i Sunyer. Barcelona 2002), la meitat fan referència
a la transparència i el control de la despesa electoral.
Així doncs, l’objectiu d’ICV-EUIA és l’elaboració d’una nova Llei Electoral
completa. Però l’objectiu prioritari és que, si més no, ens dotem d’una norma
que estableixi unes noves regles de joc, basades en el control del procés electoral
per una Sindicatura Electoral Catalana, la transparència i la limitació de despeses i la qualitat democràtica del debat polític.
Pel que fa al sistema electoral estricte, el nostre objectiu fonamental és
complir el mandat estatutari, millorar la proporcionalitat del sistema -avui no
plenament aconseguida en el model vigent- i demostrar que aquesta millora de
la proporcionalitat és plenament compatible amb l’apropament al territori, que
per a nosaltres s’hauria de basar en les noves vegueries (que avui encara no han
estat creades, per manca de la nova organització territorial). El principi bàsic de
la democràcia (una persona, un vot) s’ha de complir de forma estricta. D’altra
banda, el tema de les llistes obertes no és cap panacea ni cap solució (com es
demostra en l’elecció al Senat, que és un exemple de llistes obertes en les que es
poden votar candidats/es de partits diferents). Cal fer, però, una reflexió sobre
les llistes desbloquejades que poden donar més capacitat de decisió a la ciutadania, en la línia que proposa l’informe dels experts.
Mesures de control, transparència i estímul a la participació

ICV-EUIA assumeix totes les mesures que en aquests àmbits proposa l’informe dels experts (i que recull la ILP de Ciutadans pel Canvi), independentment que durant la tramitació podem perfilar-les millor i fins i tot ampliar-les,
aportant-ne de pròpies.
En destaquem algunes:
a) Participació

Campanya institucional a càrrec de la Sindicatura Electoral. Possibilitat d’allargar l’horari de votació. Facilitar el vot anticipat per correu en modificar el com-

plicat sistema actual. Condicions tècniques per al vot per Internet. Candidatures amb denominacions, sigles i símbols que no indueixin a confusió amb
les utilitzades tradicionalment per altres candidatures. Candidats/es censats en
algun municipi de la vegueria per la qual es presentin. Certificat del partit que
expliqui l’òrgan que ha escollit al candidat, amb nombre de votants i resultat de
la votació. Paritat d’homes i dones en trams de cinc. Règim d’incompatibilitats
i inelegibilitats.
b)Transparència

Regulació de la precampanya electoral des del dia de la convocatòria de les
eleccions. Enviament d’un sol sobre a totes les llars que inclogui paperetes,
candidatures i compromisos electorals de les candidatures amb representació
parlamentària. Regulació de la retirada dels materials de campanya després de
les eleccions. Paper dels mitjans públics durant la campanya (informació, espais
gratuïts, debats). Comissió de Sondejos que depengui de la Sindicatura Electoral per vetllar per la qualitat i bones pràctiques dels sondejos preelectorals.
Control de les despeses i subvencions (compte electoral únic, pressupost de
campanya, limitació de la despesa segons el nombre d’habitants, subvencions
públiques per als partits amb representació, prohibició d’aportacions d’empreses amb contractes a l’Administració, publicitat de les aportacions privades,
rendiment de comptes posterior, possibilitat de retirada de subvencions als partits que no ho compleixin). Creació de la Sindicatura Electoral de Catalunya
(presència de jutges i experts electorals).
ICV ha aportat a la ponència el seu posicionament favorable a les propostes
dels experts. També un informe comparatiu entre aquestes propostes i les incloses a la Iniciativa Legislativa Popular presentada per Ciutadans pel Canvi: aconsegueix així que la ILP hagi de ser analitzada per la ponència. ICV treballarà
per aconseguir un acord, difícil però possible, que permeti a Catalunya disposar
d’una legislació electoral pròpia.

13

El pensament i l´acció núm. 36

14

3.2 La democràcia que volem

Article publicat a la Revista Treball de desembre de 2009.
Número 186 pàgina 4.
Ana Sanz León

Professora de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat de Barcelona.
Assessora del Grup Parlamentari d’ICV-EUiA al Parlament de Catalunya
La ciència política i el dret electoral comparat poden donar una resposta prou
satisfactòria a les voluntats polítiques, però cal que aquestes siguin clares. El
que és inviable és trobar “miracles” per a voluntats polítiques no coincidents. El
que amb el temps ha esdevingut el “problema” de la Llei Electoral catalana no
és, com a vegades es presenta, una qüestió de desídia dels partits i de manca de
respecte a la ciutadania sinó un problema de visions de la democràcia diferents.
El debat sobre el sistema electoral s’ha d’emmarcar en el model que estableix l’Estatut de 2006: de representació proporcional (és a dir, no majoritari) i
que asseguri una representació adequada de totes les zones del territori. L’espai
d’ambigüitat de la representació adequada és major que el de la representació
proporcional i aquí es troba probablement un dels principals esculls. Però això
no dóna la raó a aquells que argumenten la contraposició entre les persones i
el territori i proposen, en pro del territori, sacrificar un dels valors democràtics
essencials: el de la igualtat de vot. Com si els electors de diferents parts del territori no poguessin compartir idees polítiques i una visió comuna de Catalunya!
Que els vots d’un partit i d’uns electors –el mapes electorals ajuden a identificar
molt nítidament els interessos- hagin de valer més que els vots d’un altre partit i
d’uns altres electors trenca amb la noció de democràcia més bàsica, aquella que
es defensaria si poguéssim desposseir-nos dels nostres interessos com a polítics,
experts o simplement ciutadans i ciutadanes que aspiren a poder veure la seva
societat governada d’acord amb les seves idees i els seus ideals polítics.
En la inspiració –que no còpia, això mai funciona- en altres països i la
capacitat dels experts trobem variacions d’un model que, tenint presents les
característiques demogràfiques i polítiques de Catalunya, fa possible complir el
mandat estatutari. L’elecció dels diputats i les diputades en una circumscripció
única per a tot Catalunya i l’aplicació d’una fórmula proporcional garantiria
una representació proporcional; és a dir, la correspondència entre % del vot

d’una candidatura i el seu % d’escons. La provisió territorial dels escons totals
aconseguits per cadascuna de les candidatures, aplicant els correctius necessaris
per afavorir la representació de les zones menys poblades, faria possible la representació del territori. Aquest seria un model més just que el que ara tenim, que
atorga primes injustificables a les candidatures que són més votades en unes
parts determinades del territori, a costa de sacrificar, i molt, el valor del vot de
molts catalans i catalanes que viuen en altres parts del territori.
L’experiència del Congrés dels Diputats és un bon exemple de com unes
regles electorals poden fer desaparèixer de l’hemicicle la tercera candidatura més
votada a Espanya. El valor de la proporcionalitat que es defensa per a Catalunya, s’hauria de defensar també en les eleccions generals perquè estem parlant
d’un valor que és nuclear per a la democràcia que volem.
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3.3 CiU ha dit no a millorar la nostra democràcia

Article publicat a la Revista Treball de gener de 2010.
Número 187 pàgina 8.
Ana Sanz León

Professora de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat de Barcelona.
Assessora del Grup Parlamentari d’ICV-EUiA al Parlament de Catalunya
CiU ha dit no a millorar la nostra democràcia. La seva voluntat de no arribar
a cap acord per impulsar una Llei Electoral de Catalunya ha estat explícita
i s’ha manifestat en la ponència parlamentària creada amb aquest objectiu.
La seva negativa no és nova, CiU sempre ha bloquejat cap canvi que suposés
perdre el “privilegi” que ara li atorga el sistema electoral establert com a règim
transitori a l’Estatut d’Autonomia de 1979.
L’Estatut d’Autonomia vigent exigeix una majoria de dues terceres parts
dels diputats i les diputades per aprovar la Llei Electoral, el que vol dir, ara per
ara, necessitat d’acord entre PSC i CiU. Difícil, molt difícil, si tenim en compte
el mapa polític català i unes nocions mínimes de comportament electoral. Però
necessari quan tots i totes som conscients que la Llei Electoral havia de ser un
instrument per a la millora de la qualitat de la nostra democràcia.
ICV-EUiA ha treballat amb voluntat de consens per avançar en : - els drets
dels electors com a eix principal de la llei, -un model electoral més proporcional i amb més presència del territori, on es respectés el principi d’igualtat de
vot; - mesures de foment de la participació i transparència en els processos
electorals; -regles de limitació i control de la despesa electoral, -un debat polític
democràtic, plural i de qualitat en els mitjans de comunicació, especialment
en el període electoral. ICV-EUiA va manifestar el seu acord per desenvolupar
42 de les 50 mesures de l’Informe de la Comissió d’Experts. Sobre les relatives
al sistema electoral, ICV-EUiA va tenir un posicionament clar: si existia consens per part de tots els grups parlamentaris en estudiar i valorar el model dels
experts, ICV-EUiA hi estaria també d’acord. En tant que va haver voluntat
d’estudiar altres alternatives, ICV-EUiA va fer la seva proposta, a partir d’allò
que disposa l’article 56 de l’Estatut d’Autonomia: -representació proporcional i
representació adequada de totes les zones del territori de Catalunya, -criteris de
paritat en les llistes electorals.

El model d’ICV-EUiA trenca amb un dels tòpics sobre la llei electoral catalana: o igualtat de vot o representació del territori. Doncs bé, més igualtat de
vot, més proporcionalitat i representació de tots els territoris són els fonaments
de la proposta. L’elecció dels diputats i les diputades es fa a partir d’un càlcul
proporcional, seguint la fórmula de restes majors, en una única circumscripció
nacional de tot Catalunya. Es correspon així el % dels vots obtinguts amb el
% dels escons finalment obtinguts. És manté la barrera del 3% de vot però
respecte a tot Catalunya. A les eleccions de 2006 CiU va obtenir 48 escons,
PSC-CpC 37, ERC 21, PPC 14, ICV-EUiA 12 i Ciutadans 3, mentre que amb
aquest sistema CiU hagués obtingut 45 escons, PSC-CpC 38, ERC 20, PPC
15, ICV-EUiA 13 i Ciutadans 4. Com a segon pas, i per això es presenten les
llistes per vegueries, es fa una provisió territorial dels diputats i les diputades en
el si de cadascuna de les candidatures, segons el vot obtingut en les set vegueries.
En aquest repartiment intern s’aplica la barrera d’un mínim de 3% del vot de
cada vegueria per obtenir un escó inicial fix, que garanteix la representació dels
territoris menys poblats. Amb els resultats electorals de 2006, tots els partits
(excepte Ciutadans) tindrien representació en totes les vegueries.
La ponència parlamentària sobre la Llei Electoral ha demostrat que el que
manca a Catalunya no són solucions tècniques per resoldre falsos dilemes, sinó
voluntats polítiques coincidents en responsabilitat i ambició democràtica.
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4. Intervencions Parlamentàries

4.1. Transcripció de la intervenció del diputat del Grup Parlamentari d’icv-euia, Lluís Postigo i Garcia, membre de la ponència
parlamentària sobre la Llei Electoral de Catalunya, en la sessió
informativa amb el Conseller de Governació i Administracions
Públiques sobre l’informe per a la Llei Electoral
a Cataluny

Comissió d’Afers Institucionals. Sessió núm.20, 11 de desembre de 2007.
VIII Legislatura. Diari de Sessions del Parlament de Catalunya,
sèrie C-Núm.211. Dimarts, 11 de desembre de 2007.
Sr. Lluís Postigo i Garcia

Gràcies, senyora presidenta. Primer de tot, agrair al conseller que hagi complert allò que va anunciar en la seva compareixença el febrer del 2007, d’aquest
mateix any. Vostè va venir aquí i, amb una breu però concisa referència a com
volia afrontar aquest tema -si se’m permet l’expressió, tan pelut com el d’elaborar una llei Electoral-, va comentar que faria un encàrrec a la comissió d’experts,
cosa que va fer el mes següent, als pocs dies següents a la seva compareixença,
i que posteriorment es posaria a la disposició dels grups parlamentaris perquè
es creés aquesta ponència conjunta, com avui, doncs, ha realitzat. I, per tant,
agrair, doncs, que hagi complert allò que vostè va anunciar el mes de febrer.
En segon lloc, agrair també la presència del senyor Josep Maria Colomer i
de la resta d’experts, la seva exposició i els seus comentaris sobre aquesta, perquè
ha fet comentaris que van més enllà del que l’informe diu; comentaris que, al
nostre entendre, ens poden ajudar molt a complir la nostra tasca. Jo li vull agrair
també d’una manera molt especial l’esforç que han fet per posar-se, cadascun de
vostès, en el lloc dels diputats, perquè entenc que és el que han fet. Senzillament
han deixat, potser, de banda els posicionaments que a nivell personal cadascun
de vostès tenien, per intentar trobar uns punts mínims de consens, que és el que
ens tocarà fer a nosaltres. I, per tant, aquest esforç, que entenc que no és fàcil
d’aconseguir, doncs, també el valorem d’una manera positiva.
Els motius que nosaltres tenim per compartir, doncs, i per valorar positivament el seu informe i que aquest sigui, com han dit altres representants de
grups parlamentaris, doncs, un punt de partida en aquesta ponència que s’ha de
crear, són diversos. Un, jo crec que clama el cel i pensem, des del nostre grup
parlamentari, que tots el compartim: el fet que disposem d’una Llei electoral
pròpia i exercim el nostre autogovern. Entenem perfectament per quins motius
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durant vint-i-set anys a Catalunya no hem tingut Llei electoral. Entenem els
motius però no els compartim en absolut, perquè això no és un tema ja resolt
de fa temps. Entenem, doncs, que hi hagi gent que pretengui canviar-ho tot per
no canviar res.
I nosaltres el que tampoc no volem és canviar per canviar. Hi ha motius,
hi ha objectius clarament..., amb els quals tots coincidim. Se n’han comentat
alguns, jo hi vull fer referència: el fet de mantenir l’equilibri entre la proporcionalitat del vot i l’adequada representació de totes les zones del territori de
Catalunya. Mantenir aquest equilibri, conciliar aquests dos aspectes no serà una
feina fàcil. Nosaltres quan parlem de mantenir aquesta proporcionalitat del vot
el que volem és garantir la màxima igualtat en el valor del vot.
Aquí cadascú pot posar els exemples que vulgui, però està clar que no es
tracta, a l’hora d’abordar aquest tema, d’una lluita entre el vot rural i el vot
urbà. No és això. Malament anem si posem aquest exemple com a paradigma,
no? Nosaltres podríem posar exemples de localitats –i que són coneguts per tothom, em sembla- amb una població similar, amb una separació mínima, que,
fins i tot, pertanyen a la mateixa comarca, però dóna la casualitat que estan en
províncies diferents i hi ha unes desigualtats, unes diferències molt importants
en el pes que té un vot en un poble i el que té en un altre.
I, per tant, nosaltres compartim el parer que té, que ha manifestat el grup
parlamentari d’Esquerra en aquesta comissió del fet que el sistema de proporcionalitat és clarament millorable.
Pensem també i coincidim en la necessitat, com deia, que no es tracta de
canviar per canviar; hi ha motius suficients per fer-ho, com és el fet d’aprofundir en l’increment de la qualitat democràtica. Algunes de les mesures o de les
propostes van clarament en aquesta línia, com ja s’ha manifestat: incentivar la
participació, implicar la ciutadania, assolir una igualtat de gènere en les llistes,
donar la possibilitat –tot i que no és objecte d’aquesta llei– al dret de vot als residents estrangers, facilitar el dret de vot a persones amb discapacitats, incorporar
noves tecnologies, serien algunes de les mesures o de les propostes que nosaltres
seríem partidaris d’introduir.
I, per descomptat, i també s’hi ha fet referència, incrementar la proximitat
entre electors i representants. I aquí nosaltres voldríem fer o donar un especial
accent. Per aconseguir aquesta proximitat, per aconseguir, doncs, lluitar una
mica contra aquest aspecte que preocupa tothom, fins i tot la mateixa comissió
d’experts, del distanciament dels ciutadans o dels electors amb els candidats o
amb els polítics, no és només important què fem, quin és el contingut de la llei;

serà molt important com ho fem, a quin suplici podem arribar a sotmetre la
població... I en tenim precedents, eh? És a dir, que si ens entestem que la Llei
electoral sigui una eina de discussió política i l’eternitzem, aquest objectiu no
l’acomplirem per molt que al final el fons i el contingut de la Llei electoral sigui
compartit per tots.
I, per tant, nosaltres manifestem ja ara la nostra predisposició a aconseguir
aquest consens. Som conscients que es necessiten aquestes dues terceres parts.
I, per tant, des d’avui mateix, jo els ho estalviaré..., i aquell que tingui interès
ja pot anar a l’hemeroteca; tots saben quin és el posicionament del nostre grup
parlamentari en relació a la Llei electoral. No es tracta avui de marcar diferències, tot al contrari.
Nosaltres pensem que el que hem de fer és constituir aquesta ponència. En
tot cas, sí –i així li ho vam transmetre al conseller en una reunió que vam tenir,
com m’imagino que han tingut la resta de grups parlamentaris–, nosaltres pensem que es podria fer alguna cosa per tal d’agilitar o facilitar el treball d’aquesta
ponència, com podria ser que des del govern es facilitessin propostes articulades, com es va fer en el cas de l’Estatut. O una altra possibilitat, evidentment,
que ja s’ha descartat, és la de presentar un projecte de llei.
Entenem que no s’entengui ara que ens volem estalviar la feina que ens
toca i volem defugir les nostres responsabilitats, però segurament agilitaria i
facilitaria molt la feina que es funcionés amb aquests paràmetres. En tot cas,
anunciar també una darrera qüestió, i és que en alguna cosa sí que coincidim
amb el que ha manifestat el representant del grup de Convergència i Unió i és
que ens equivoquem si ens comuniquem entre els diferents parlamentaris quin
és el posicionament en relació a les diferents propostes mitjançant els mitjans de
comunicació, mitjançant la premsa. Serà un greu error si caiem en això.
Malgrat tot, i no sóc gaire partidari de les dites, «qui estigui lliure de culpa
que tiri la primera pedra». I, per tant, jo crec que això moltes vegades ho hem
dit tots. Senzillament el que hem de fer és deixar-ho de fer tots plegats, sense dir
que un ho fa més que l’altre. En tot cas, dir i afegir, per acabar ja, que el nostre
grup parlamentari dóna per bo, com a punt de partida, aquest informe; lògicament ens l’estudiarem més a consciència. I també els volem dir que estem disposats a ser més agosarats en alguns dels aspectes que aquí es plantegen, sempre
que es vagi en la línia que s’ha anunciat. Disposats a ser agosarats, lògicament
sempre que hi hagi el consens mínim necessari. En altre cas, haurem de renunciar, i manifestem la nostra predisposició, a alguns dels nostres posicionaments.
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4.2. Transcripció de la intervenció del president del Grup Parlamentari d’icv-euia, Jaume Bosch i Mestres, membre de la
ponència parlamentària sobre la Llei Electoral de Catalunya, en
la sessió de control al President de la Generalitat sobre el fracàs
de la ponència per a elaborar una proposició de Llei Electoral

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya. VIII Legislatura. Sèrie P- Número 111. Dijous 25 de febrer de 2010
Sr. Jaume Bosch i Mestres

Gràcies, president. Ahir vàrem parlar del problema que més preocupa a la ciutadania, la crisi econòmica. Avui podem celebrar el traspàs de la Inspecció de
Treball. Però el Parlament també està treballant sobre altres qüestions, només
faltaria. Una és la Llei electoral, una qüestió que afecta els drets de la ciutadania i que ha provocat una iniciativa legislativa popular amb més de vuitanta
mil signatures. La ponència encarregada de redactar-la ha tancat la seva feina
sense poder arribar a l’acord de noranta vots que l’Estatut exigeix. És una mala
notícia que no ajuda a millorar la imatge d’aquest Parlament. Tots en som
responsables, però uns ho són més que d’altres.
L’Estatut atorga, de fet, als dos grans partits el dret de veto sobre qualsevol
acord i Convergència i Unió l’ha exercit. Els experts proposats pels grups parlamentaris havien consensuat un informe amb cinquanta recomanacions, que
incorporava una proposta de sistema electoral. No era el model del meu grup
ni d’altres grups, però la majoria vàrem optar en darrera instància per acceptar-lo per evitar el fracàs de la ponència. Però calia l’acord de Convergència i
aquest no es va produir. Després ha declarat que la seva condició per arribar a
un acord és que les actuals províncies de Tarragona, Lleida i Girona no perdin
diputats. Això impossibilita un pacte basat en l’informe dels experts.
Però es pot corregir el fet injust que un vot de Barcelona, Berga, Manresa, Moià, Arenys de Mar, Cornellà, Cubelles o Igualada valgui menys que
el d’altres territoris, sense que Tarragona, Lleida i Girona perdin representació? Doncs sí. Es varen presentar a la ponència diversos models electorals que
ho feien possible; per exemple, el basat en el sistema d’Holanda, que permet
resoldre el neguit de Convergència sense afectar la proporcionalitat: una circumscripció única, que Rovira i Virgili definia com a instrument per enfortir
la cohesió nacional, amb provisió de diputats a partir de llistes presentades per

vegueries, assegurava a Tarragona, Lleida i Girona cinquanta-un diputats, un
més que els cinquanta actuals.
El problema, doncs, no és aquest. Una persona, un vot és compatible amb
la representació territorial però hi ha qui no vol modificar l’actual sistema electoral, l’espanyol, perquè l’afavoreix. O el nou sistema l’afavoreix encara més,
o ja li està bé que Catalunya no tingui Llei electoral. I això ha comportat que
tampoc s’aprovin les imprescindibles mesures sobre foment de participació i
augment de la transparència i del control de la despesa electoral, que els ponents
demanaven.
És per això, president, gràcies, que volem conèixer la seva opinió sobre
aquesta qüestió.
El President de la Generalitat

Sí, gràcies, senyor president. Senyor diputat, com vostè sap, fa molts anys, molts
i molt anys, que en aquest país es parla de la possibilitat que Catalunya tingui
una Llei electoral pròpia. I jo penso que seria bo, que ja és hora, que en un
moment en què la confiança en els polítics i en la política és baixa hauríem
d’intentar tots plegats llençar el missatge als ciutadans que podem arribar a
acords també en aquest tema. Però, lamentablement, hem de constatar, vostè
ho feia, que no tothom segurament ha tingut la mateixa voluntat; ho dic així de
clar, perquè els nostres ciutadans tenen dret a saber també per què la ponència
parlamentària que es va constituir al Parlament no ha arribat a bon port. A la
ponència cada partit tenia la seva proposta, com és obvi, i el fet que cadascú
tingués la seva posició era bo per al debat i prefigurava una discussió, jo crec que
interessant; però finalment l’interès del principal partit de l’oposició per mantenir un sistema que li és profitós va impedir l’acord. Per alguna cosa tindrem Llei
electoral, que no depèn de Madrid, després de més de trenta anys d’autogovern.
I és una llàstima, perquè el conjunt de forces polítiques que van veure que
l’acord s’allunyava van renunciar a la seva proposta i van acceptar la dels experts.
Miri, del conjunt de forces polítiques, la que des de fa molts anys ha decidit
que aquest sistema electoral ja li està bé perquè el beneficia, ho ha impossibilitat. Jo voldria tornar a demanar una reflexió al respecte al principal partit de
l’oposició, si realment vol arribar a un acord amb la Llei electoral, perquè faci
el que hem fet altres, renunciar a la seva proposta i acceptar la dels experts. Jo
li he demanat al meu partit que ho faci, fer una proposta també, evidentment,
per donar suport a la dels experts. Així de senzill, però també així de complicat,
si el que es vol és bloquejar l’acord.
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Per tant, senyor diputat, certament no hem pogut arribar a un acord, però
li puc assegurar que aquest fet té uns responsables. En qualsevol cas, penso que
no és cap de les formacions polítiques presents al govern.

5. Ponència parlamentària sobre la Llei
Electoral de Catalunya. Posicionament
del Grup Parlamentari d’icv-euia sobre
les 50 mesures proposades en l’Informe
dels experts
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A la primera sessió de la ponència parlamentària sobre la Llei Electoral de Catalunya ( 20 de novembre de 2010) els grups parlamentaris es van comprometre
a fixar per escrit el posicionament respectiu en relació als cinquanta punts del
document “Participació, representació, transparència. Informe per a la Llei Electoral de Catalunya”, i a distribuir les posicions respectives en la reunió següent.
El document següent és el posicionament del Grup Parlamentarid’ICV-EUiA.

Ponència parlamentària sobre la Llei Electoral de Catalunya
Informe comissió d’experts creada per

Posicionament grup ICV-EUiA

Acord de Govern de 27 de març de 2007

a la ponència parlamentària

Nota:

Es lliura document adjunt on consta un major desenvolupament del posicionament

Participació

Campanya institucional
1. La Sindicatura Electoral de Catalunya realitzarà una campanya institucional d’informació de la data de
les eleccions i de les condicions per
a exercir el dret de vot, així com de
promoció de la participació.
No s’hi esmentaran eslògans, temes
de polítiques públiques o circumstàncies que, directament o indirectament, poguessin influir en l’orientació del vot dels electors.

Acord per desenvolupar-la.

Data i horari de votació
2. El Parlament de Catalunya podrà
avaluar els avantatges i els inconvenients d’un allargament de l´horari de
votació i d’una ampliació de la jornada electoral a dos dies consecutius.

Acord per desenvolupar-la.
Opció per allargar de 9 a 22h
l’horari de votació.
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Informe comissió d’experts creada per

Posicionament grup ICV-EUiA

Acord de Govern de 27 de març de 2007

a la ponència parlamentària

Vot anticipat
3. Els electors podran votar a les oficines de Correus de la seva circumscripció electoral, les quals disposaran
de paperetes i sobres en condicions
que garanteixin la llibertat i el secret
del vot, des de l’inici de la campanya
electoral fins a dos dies abans de la
jornada electoral.

Acord per desenvolupar-la.

4. L’elector absent de la seva circumscripció podrà sol·licitar a les oficines
de Correus una certificació de la seva
inscripció al cens electoral, des de la
convocatòria de les eleccions fins a
deu dies abans de la jornada electoral. En cas d’haver d’anar a l’oficina
de Correus a rebre la documentació,
podrà votar allà mateix, en un sol
acte, fins a dos dies abans de la jornada electoral.

Acord per desenvolupar-la.

5. Es permetrà el vot per correu dels
residents absents a les seus de les
comunitats catalanes a l’exterior, tal
com estan reconegudes per la Generalitat, a més de les ambaixades i els
consolats espanyols.

Acord per desenvolupar-la.

Informe comissió d’experts creada per

Posicionament grup ICV-EUiA

Acord de Govern de 27 de març de 2007

a la ponència parlamentària

6. La Sindicatura Electoral de Catalunya organitzarà urnes mòbils en
cada circumscripció electoral i programarà les seves visites a residències de gent gran, hospitals, centres
penitenciaris i altres institucions per
tal que hi puguin votar persones amb
dificultats per a traslladar-se.

Acord per desenvolupar-la.

7. Es distribuiran sobres en Braille
per a facilitar el vot dels invidents.

Acord per desenvolupar-la.

Vot per Internet
8. El vot per Internet s’introduirà,
com a forma de vot anticipat, després que la Sindicatura Electoral de
Catalunya estableixi les condicions
tècniques suficients d’acreditació del
votant, de secret del vot i de fiabilitat
del recompte de vots.
Per a votar per Internet, els electors
podran demanar la documentació
necessària a la Sindicatura Electoral,
des de la convocatòria de les eleccions fins a deu dies abans de la jornada electoral. Els electors rebran una
identificació personal i les instruccions tècniques per a exercir el vot, el
qual podrà ser emès fins a dos dies
abans de la jornada electoral.

Acord per desenvolupar-la.
- Col·laboració i informe de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
- No restringir la proposta a vot
anticipat sinó com a vot substitutiu
del presencial el mateix dia de les
eleccions.
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Informe comissió d’experts creada per

Posicionament grup ICV-EUiA

Acord de Govern de 27 de març de 2007

a la ponència parlamentària

Presentació de candidatures
9. Les candidatures s’hauran de presentar amb denominacions, sigles o
símbols que no indueixin a confusió
amb els utilitzats tradicionalment per
altres candidatures.

Acord per desenvolupar-la.

10. Tots els candidats electorals hauran d’estar inscrits en el cens electoral
d’algun municipi de la circumscripció en què es presentin.

Acord per desenvolupar-la.

11. Les llistes electorals presentades per partits polítics, coalicions o
federacions hauran d’adjuntar un
certificat de l’acta de la reunió de
l’òrgan on hagin estat designats els
candidats, amb expressió del nombre
d’assistents i del resultat de la votació, segons estableixin els estatuts o
documents similars de la formació
política.

Acord per desenvolupar-la.

Valorar demanar període previ de
residència (per exemple, 1 any)

Valorar demanar acta notarial.

Paritat d’homes i dones
12. Les candidatures al Parlament de
Catalunya tindran una composició
equilibrada d’homes i dones, de
manera que, tant en el conjunt de
la llista com en cada tram de cinc
noms, hi hagi almenys un 40% de
candidats de cadascun dels dos sexes.

Acord per desenvolupar-la.
– En cap cas el sistema electoral
podrà desvirtuar el valor de la paritat ni en la confecció de les llistes ni
en el resultat de l’elecció.
- Llistes en cremallera.

Informe comissió d’experts creada per

Posicionament grup ICV-EUiA

Acord de Govern de 27 de març de 2007

a la ponència parlamentària

Compatibilitat i reelecció dels diputats i les diputades
13. Serà causa d’inelegibilitat al Parlament de Catalunya, a més de les
previstes a la Llei orgànica de règim
electoral general, a l’article 6, l’ocupació d’algun dels càrrecs següents:
a) Sector públic de Catalunya:
• Secretari del govern de la Generalitat, secretari general adjunt i secretari
sectorial, director general, director de
serveis i delegat territorial del govern.
• Comissionat nomenat pel govern, assessor especial del president de la Generalitat
o de membres del govern amb rang igual
o superior a director general.
• President de la Comissió Jurídica
Assessora, president i vocal del Tribunal Català de Defensa de la Competència, president i secretari executiu
del Consell de Treball, Econòmic i
Social.
• Director gerent de l’Institut Català
de la Salut i titulars de les direccions
que en depenen, director de l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials i
director del Servei Català de la Salut.
• Director general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió i directors de les empreses que en depenen.
• Presidents, directors generals, directors executius i gerents dels organismes autònoms de caràcter administratiu de la Generalitat amb rang
igual o superior a director general.

Acord per desenvolupar-la.
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Informe comissió d’experts creada per

Posicionament grup ICV-EUiA

Acord de Govern de 27 de març de 2007

a la ponència parlamentària

• Presidents, directors generals, directors executius, gerents i consellers delegats de les entitats autònomes i de les
empreses de la Generalitat incloses en
l’àmbit d’aplicació de l’Estatut de l’empresa pública catalana.
• Presidents, patrons, directors, gerents i apoderats de les fundacions i
els consorcis en què l’Administració
de la Generalitat participi directament
o indirectament, o als quals aporti més
del 50% del capital o del patrimoni, si
perceben una retribució fixa i periòdica
a càrrec de la Generalitat de nivell retributiu assimilable a algun alt càrrec (tal
com els defineix la Llei 13/2005).
• Síndic de Greuges i els seus adjunts.
• President, membres del Consell Consultiu, síndic major i síndics de la Sindicatura de Comptes.
• President del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya i membres del Consell.
• President i membres de la Sindicatura
Electoral de Catalunya.
• Els qui prestin servei al cos dels Mossos d’Esquadra.
b) Sector públic d’altres comunitats autònomes:
• Membre de l’assemblea d’una altra
comunitat autònoma o membre
d’alguna
institució
autonòmica
que hagi de ser escollida per alguna
d’aquests assemblees.
• Membre del govern o alt càrrec d’una
altra comunitat autònoma.
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c) Sector públic de la Unió Europea:
• President, comissari, secretari general o director general de la Comissió
Europea.
• President, jutge, advocat general o
secretari general del Tribunal Europeu de Justícia.
• Alt càrrec d’algun dels organismes
consultius o auxiliars de la Comissió,
el Consell o el Parlament Europeu.
Els qui exerceixin algun dels càrrecs
enumerats a l’apartat anterior i siguin
presentats com a candidats a les eleccions hauran d’acreditar de manera
fefaent, davant la Sindicatura Electoral de Catalunya, haver renunciat
o cessat del càrrec o de la funció que
genera la inelegibilitat amb l’antelació suficient.
14. Seran causes d’incompatibilitat
totes les causes d’inelegibilitat, a més
de les establertes per les lleis.

Acord per desenvolupar-la.
A més de la clàusula genèrica,
concretar les causes vigents.

Nota:

Es planteja a la ponència el posicionament de defensar el dret de vot per a:
1) les persones majors de 16 anys i
2) les persones estrangeres, amb un mínim de 3 anys de residència
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REPRESENTACIÓ

Nombre d’escons
15. El Parlament de Catalunya està
format per 135 diputats.
Periòdicament, la Sindicatura Electoral elaborarà un informe sobre l’evolució de la població de Catalunya i
elevarà una proposta al Parlament
per tal que aquest consideri la possible revisió del nombre d’escons de la
cambra.

Acord per desenvolupar-la.
No valorem adequada l’opció d’augmentar els 135 diputats existents.
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Circumscripcions electorals
16. Els diputats del Parlament de
Catalunya s’elegiran en set circumscripcions: Barcelona, Central, Girona, Lleida, Alt Pirineu i Aran,
Camp de Tarragona, i Terres de
l’Ebre. Les circumscripcions electorals inclouen les comarques següents:
circumscripció de Barcelona: Alt
Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès,
Garraf, Maresme, Vallès Occidental i
Vallès Oriental.
Circumscripció Central: Anoia,
Bages, Berguedà, Osona i Solsonès;
Circumscripció de Girona: Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès,
Pla de l’Estany, Ripollès i Selva.
Circumscripció de Lleida: Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra,
Segrià i Urgell;
Circumscripció de l’Alt Pirineu i
Aran: Alta Ribagorça, Alt Urgell,
Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà
i Vall d’Aran.
Circumscripció del Camp de Tarragona: Alt Camp, Baix Camp, Baix
Penedès, Conca de Barberà, Priorat i
Tarragonès.
Circumscripció de les Terres de
l’Ebre: Baix Ebre, Montsià, Ribera
d’Ebre i Terra Alta.

RELATIVA AL SISTEMA
ELECTORAL.
Si existeix consens per part de tots
els grups parlamentaris en estudiar
i desenvolupar el model de sistema
electoral proposat, ICV-EUiA estaria d’acord també en valorar aquest
sistema. En aquests moments, hi ha
grups que s’han manifestat a favor
d’estudiar altres sistemes. És per això
que ICV-EUiA proposa també valorar a la Ponència la seva proposta de
model de sistema electoral. Es basa
en un model d’elecció dels diputats
i les diputades en una única circumscripció nacional de tot Catalunya, i
una provisió territorial dels mateixos per vegueries. S’adjunta document explicatiu.
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Prorrateig d’escons
17. El decret de convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya especificarà el nombre d’escons a elegir en cada
circumscripció.
Per a cada elecció, la Sindicatura Electoral de Catalunya procedirà al prorrateig d’escons. S’adjudicarà inicialment
un mínim de dos escons a cadascuna
de les següents circumscripcions: Central, Girona, Lleida, Alt Pirineu i Aran,
Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre.
Els altres 123 escons seran adjudicats
a les set circumscripcions segons la
població, mitjançant la fórmula de la
quota simple i les restes més altes.
Per a aplicar aquesta fórmula, se seguirà
el procediment de càlcul següent: Primer, es dividirà el nombre total d’habitants de dret de Catalunya pel nombre
total d’escons a repartir per tal d’obtenir un quocient, que serà la quota de
prorrateig. Segon, a cada circumscripció se li adjudicaran tants escons com
múltiples sencers de la quota tingui el
nombre dels seus habitants de dret. Tercer, els escons restants es distribuiran
mitjançant l’adjudicació d’un escó a
cadascuna de les circumscripcions que,
en el càlcul anterior, hagin obtingut
una fracció més gran de la quota, fins
a completar el total d’escons.

RELATIVA AL SISTEMA
ELECTORAL.
Si existeix consens per part de tots
els grups parlamentaris en estudiar
i desenvolupar el model de sistema
electoral proposat, ICV-EUiA estaria d’acord també en valorar aquest
sistema. En aquests moments, hi ha
grups que s’han manifestat a favor
d’estudiar altres sistemes. És per això
que ICV-EUiA proposa també valorar a la Ponència la seva proposta de
model de sistema electoral. Es basa
en un model d’elecció dels diputats
i les diputades en una única circumscripció nacional de tot Catalunya, i
una provisió territorial dels mateixos per vegueries. S’adjunta document explicatiu.
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Fórmula d’assignació d’escons i barrera mínima
18. Per a l’assignació d’escons en cada
circumscripció se seguiran les regles
següents:
a) Se sumaran els vots obtinguts per
cada candidatura.
b) Seran eliminades les candidatures
que no hagin obtingut, almenys, un
3% dels vots.
c) Es distribuiran els escons de la circumscripció entre les candidatures
segons una quota de vots que sigui
suficient per a assignar tots els escons.
Per a fer els càlculs, el nombre de vots
obtinguts per cada
candidatura es dividirà per la sèrie de
números naturals 1, 2, 3, etc. I s’assignaran els escons a les candidatures
que obtinguin els quocients més alts,
en ordre decreixent, fins a completar
el nombre d’escons de la circumscripció. En cas d’empat es decidirà per
sorteig. El nombre d’escons assignat
a cada candidatura haurà de correspondre al resultat de dividir el nombre de vots vàlids de la candidatura
per l’últim dels
quocients abans seleccionats, és a dir,
el de valor més baix, que actuarà com
a quota d’assignació d’escons.

RELATIVA AL SISTEMA
ELECTORAL.
Si existeix consens per part de tots
els grups parlamentaris en estudiar
i desenvolupar el model de sistema
electoral proposat, ICV-EUiA estaria d’acord també en valorar aquest
sistema. En aquests moments, hi ha
grups que s’han manifestat a favor
d’estudiar altres sistemes. És per
això que ICV-EUiA proposa també
valorar a la Ponència la seva proposta de model de sistema electoral.
Es basa en un model d’elecció dels
diputats i les diputades en una
única circumscripció nacional de
tot Catalunya, i una provisió territorial dels mateixos per vegueries.
S’adjunta document explicatiu.
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Forma de vot
19. La papereta inclourà la denominació de la circumscripció, la
denominació, la sigla i el símbol de
cadascuna de les candidatures, siguin
partits, coalicions, federacions o
agrupacions d’electors, i la llista dels
candidats de cada candidatura. Al
costat del nom dels candidats es
podrà fer constar la seva condició
d’independent o, en cas de coalicions
o federacions, la denominació del
partit de cada candidat. El nombre
de candidats de cada llista serà igual
al nombre d’escons de la circumscripció. Al costat del nom de cada candidat hi haurà un requadre.
Si existeix consens per part de tots
els grups parlamentaris en estudiar
i desenvolupar el model de sistema
electoral proposat, ICV-EUiA estaria d’acord també en valorar aquest
sistema. En aquests moments, hi ha
grups que s’han manifestat a favor
d’estudiar altres sistemes. És per això
que ICV-EUiA proposa també valorar a la Ponència la seva proposta de
model de sistema electoral. Es basa
en un model d’elecció dels diputats
i les diputades en una única circumscripció nacional de tot Catalunya, i
una provisió territorial dels mateixos
per vegueries. S’adjunta document
explicatiu.

RELATIVA AL SISTEMA
ELECTORAL.
Si existeix consens per part de tots
els grups parlamentaris en estudiar
i desenvolupar el model de sistema
electoral proposat, ICV-EUiA estaria d’acord també en valorar aquest
sistema. En aquests moments, hi ha
grups que s’han manifestat a favor
d’estudiar altres sistemes. És per això
que ICV-EUiA proposa també valorar a la Ponència la seva proposta de
model de sistema electoral. Es basa
en un model d’elecció dels diputats
i les diputades en una única circumscripció nacional de tot Catalunya, i
una provisió territorial dels mateixos per vegueries. S’adjunta document explicatiu.
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20. Cada votant triarà una candidatura per la circumscripció. El votant
podrà marcar amb una creu al requadre corresponent els candidats als
quals dóna el seu vot preferent, des
d’un fins a 9 candidats a la circumscripció de Barcelona, des d’un fins
a 3 candidats a cadascuna de les circumscripcions Central, de Girona, de
Lleida i del Camp de Tarragona, i un
sol candidat a cadascuna de les circumscripcions de les Terres de l’Ebre
i de l’Alt Pirineu i Aran. La papereta
indicarà el nombre màxim de vots
preferents admès.

RELATIVA AL SISTEMA
ELECTORAL.
Si existeix consens per part de tots
els grups parlamentaris en estudiar
i desenvolupar el model de sistema
electoral proposat, ICV-EUiA estaria d’acord també en valorar aquest
sistema. En aquests moments, hi ha
grups que s’han manifestat a favor
d’estudiar altres sistemes. És per això
que ICV-EUiA proposa també valorar a la Ponència la seva proposta de
model de sistema electoral. Es basa
en un model d’elecció dels diputats
i les diputades en una única circumscripció nacional de tot Catalunya, i
una provisió territorial dels mateixos per vegueries. S’adjunta document explicatiu.

39

El pensament i l´acció núm. 36

40

Informe comissió d’experts creada per

Posicionament grup ICV-EUiA

Acord de Govern de 27 de març de 2007

a la ponència parlamentària

21. En cas de no marcar cap candidat, el vot es comptarà únicament
per a la candidatura. Si una papereta
inclou un nombre de vots preferents
superior a l’admès, el vot es comptarà
únicament per a la candidatura.

RELATIVA AL SISTEMA
ELECTORAL.
Si existeix consens per part de tots
els grups parlamentaris en estudiar
i desenvolupar el model de sistema
electoral proposat, ICV-EUiA estaria d’acord també en valorar aquest
sistema. En aquests moments, hi ha
grups que s’han manifestat a favor
d’estudiar altres sistemes. És per això
que ICV-EUiA proposa també valorar a la Ponència la seva proposta de
model de sistema electoral. Es basa
en un model d’elecció dels diputats
i les diputades en una única circumscripció nacional de tot Catalunya, i
una provisió territorial dels mateixos per vegueries. S’adjunta document explicatiu.

22. Es fomentarà l’ús de les cabines
de votació com a garantia del vot lliure i secret.

Acord per desenvolupar-la.
Valorar l’establiment de regles de
col·locació de les paperetes als col·
legis electorals, a partir d’un ordre
basat en la representació obtinguda
en les eleccions anteriors i, per a
aquelles candidatures que no s’hagin
presentat en les eleccions anteriors
o no hagin obtingut representació,
col·locació seguint ordre alfabètic.
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23. En l’escrutini dels vots es comptaran, en primer lloc, els vots a les
candidatures, a partir dels quals es
farà l’assignació dels nombres d’escons segons la quota i el procediment
establerts a la Llei, i, a continuació,
es comptaran les preferències a candidats individuals.

RELATIVA AL SISTEMA
ELECTORAL.
Si existeix consens per part de tots
els grups parlamentaris en estudiar
i desenvolupar el model de sistema
electoral proposat, ICV-EUiA estaria d’acord també en valorar aquest
sistema. En aquests moments, hi ha
grups que s’han manifestat a favor
d’estudiar altres sistemes. És per això
que ICV-EUiA proposa també valorar a la Ponència la seva proposta de
model de sistema electoral. Es basa
en un model d’elecció dels diputats
i les diputades en una única circumscripció nacional de tot Catalunya, i
una provisió territorial dels mateixos per vegueries. S’adjunta document explicatiu.
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24. Un cop establert el nombre d’escons assignats a cada candidatura, en
cada llista seran elegits els candidats
que hagin obtingut un nombre de
vots preferents superior al 5% dels
vots de la candidatura en què apareguin, en ordre decreixent pel nombre
de vots obtinguts, fins a cobrir el
nombre d’escons assignats a la llista.
Per als escons assignats a una candidatura que no hagin estat adjudicats
a candidats pels vots preferents, seran
elegits els candidats en l’ordre en què
apareguin a la llista. En cas que no
hagi estat elegit cap candidat pels vots
preferents, per a tots els escons assignats a la candidatura seran elegits els
candidats en l’ordre en què apareguin
a la llista. En cas d’empat de vots preferents entre candidats, seran elegits
el candidat o candidats situats en un
lloc més alt a la llista.

RELATIVA A SISTEMA
ELECTORAL.
Si existeix consens per part de tots
els grups parlamentaris en estudiar
i desenvolupar el model de sistema
electoral proposat, ICV-EUiA estaria d’acord també en valorar aquest
sistema. En aquests moments, hi ha
grups que s’han manifestat a favor
d’estudiar altres sistemes. És per això
que ICV-EUiA proposa també valorar a la Ponència la seva proposta de
model de sistema electoral. Es basa
en un model d’elecció dels diputats
i les diputades en una única circumscripció nacional de tot Catalunya, i
una provisió territorial dels mateixos per vegueries. S’adjunta document explicatiu.
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25. La Sindicatura Electoral inclourà en l’acta de l’escrutini general per
a cada circumscripció els resultats
següents:
a) Nombre d’electors.
b) Nombre de votants.
c) Nombre de vots nuls.
d) Nombre de vots en blanc.
f ) Nombre de vots a candidatures.
g) Nombre de vots de cada candidatura.
h) Llista dels candidats elegits per
cada candidatura en l’ordre en què
els hagin estats adjudicats els escons,
posant al capdamunt els candidats
que hagin estat elegits pels vots preferents, en ordre pel nombre de vots
obtinguts, i a continuació els que
hagin estat elegits segons l’ordre en
què apareguin a la llista. A continuació s’indicaran els candidats que
hagin obtingut un nombre de vots
preferents superior al 5% dels vots
de la candidatura però que no hagin
estat elegits, en ordre pel nombre de
vots obtinguts.

Acord per desenvolupar-la.
Excepte h), perquè és en funció del
sistema electoral escollit.
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TRANSPARÈNCIA

Campanya electoral
26. Des de la convocatòria de les
eleccions fins a la jornada electoral,
el govern de la Generalitat i els seus
membres no realitzaran o participaran en cap acte d’inauguració, de col·
locació de primeres pedres o
d’exposició o presentació d’obres o
serveis públics.

Acord per desenvolupar-la.

27. Des de la convocatòria de les
eleccions fins a l’inici de la campanya electoral, els partits polítics no
podran utilitzar els espais públics de
publicitat, incloent-hi les banderoles,
els cartells, les pancartes, els
anuncis als mitjans de transport i les
webs d’institucions públiques.
- Restricció també en els espais privats (diaris, ràdios...).
-Valorar distingir entre l’activitat de
comunicació ordinària dels partits
polítics i l’extraordinària (semblant
a campanya electoral, que suposa
increment singular de la despesa).

Acord per desenvolupar-la.
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28. L’administració electoral organitzarà l’enviament d’un sol sobre a totes
les llars de Catalunya on s’incloguin
les paperetes, la informació sobre els
candidats i les declaracions de candidatura amb els compromisos contrets
de les candidatures amb representació
parlamentària.

Acord per desenvolupar-la.
Totes les candidatures hauran d’enviar només la documentació que
estableixi la Sindicatura, no la que
vulguin.

29. Quinze dies després de la
jornada electoral els ajuntaments
podran retirar la publicitat electoral instal·lada en la via pública. La
Secretaria de l’ajuntament certificarà
l’acció. Les despeses ocasionades i
imputables a les candidatures amb
dret a subvenció pública electoral
seran comunicades a la Sindicatura
Electoral, la qual les descomptarà de
les subvencions i en lliurarà l’import
als ajuntaments. Els ajuntaments
també podran reclamar l’import
de les despeses corresponents a les
organitzacions polítiques que no
hagin assolit subvenció i, en cas de
no obtenir satisfacció, recórrer als
tribunals per via de constrenyiment.

Acord per desenvolupar-la.
Tenir presents les pràctiques habituals (per exemple en les banderoles,
les empreses contractades pels partits polítics ja són les encarregades
de posar-les i treure-les)
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Mitjans de comunicació
30. En els espais informatius dels
mitjans de comunicació audiovisual
de la Generalitat, així com en els dels
mitjans de titularitat privada amb
un títol habilitant concedit per la
Generalitat, s’inclouran informacions sobre les campanyes electorals de
les diferents candidatures i les seves
propostes polítiques, amb continguts
que responguin al criteri d’imparcialitat i en proporcions corresponents
als resultats electorals anteriors. Serà
responsabilitat dels directius assegurar la imparcialitat i el pluralisme
d’aquestes informacions.

Acord per desenvolupar-la.

31. Els mitjans públics també
emetran altres programes informatius sobre la gestió efectuada pels
diferents partits i les seves ofertes
electorals en els quals es pugui
abordar una varietat de temes amb
criteris de pluralisme informatiu.
Les informacions sobre l’activitat
del govern o d’altres administracions
públiques s’hauran de fonamentar en
criteris estrictes d’interès informatiu
objectiu i de separació entre l’acció
de govern i el procés electoral.

Acord per desenvolupar-la però
cal establir criteris, ICV-EUiA
presentarem proposta.
Acord per desenvolupar-la.

ICV-EUiA portarà a la Ponència
una proposta basada en els criteris
de la BBC.
- Valorar aplicar des de la convocatòria d’eleccions i no només en
campanya electoral.
- La cobertura informativa ha de
respondre a criteris d’“igualtat” i
no de proporcionalitat, pel que fa a
les candidatures amb representació
parlamentària.
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32. No es podrà restringir l’accés
dels informadors als actes públics
realitzats per les candidatures.

Acord per desenvolupar-la.

33. No es podrà contractar publicitat
electoral o política a les emissores de
televisió ni a les emissores de ràdio
municipals o culturals.
Els operadors de ràdio i televisió
tampoc podran incloure missatges
de contingut electoral en els serveis
addicionals que puguin incorporar
(especialment la ràdio i la televisió
digitals).

Acord per desenvolupar-la.
És millor referir-se a les emissores
de ràdio de “titularitat pública” i no
“municipals”.
S’entén aquí també municipals,
com a l’apartat anterior?
Limitar només la publicitat en
els serveis addicionals i no els
missatges.

34. Els mitjans audiovisuals públics
emetran espais gratuïts de publicitat
electoral, la duració, l’ordre i l’horari
d’emissió dels quals seran establerts
per la Sindicatura Electoral de Catalunya, segons un criteri de proporcionalitat amb els resultats electorals
anteriors.

Acord per desenvolupar-la.
- Tracte igualitari en relació als
horaris d’emissió.
- Concretar el “criteri de proporcionalitat”, seguint, per exemple,
model LOREG.
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35. Els mitjans audiovisuals de
titularitat pública hauran d’organitzar debats entre els caps de llista, així
com entre altres persones integrants
de les diverses candidatures.

Acord per desenvolupar-la.
- Obligatori un debat entre els caps
de llista, d’àmbit nacional.
-Obligatoris, segons sistema electoral, debats entre els caps de llista de
les demarcacions territorials.
- Obligatoris debats sectorials.
- No restringir els debats només a la
campanya electoral.

36. Els mitjans locals informaran
sobre les campanyes electorals
aplicant les regles que els escaiguin,
atenent la seva titularitat pública o
privada.

Acord per desenvolupar-la.
- Adaptar els criteris de la proposta
30 a l’àmbit local.

37. En cas d’infraccions de les normes sobre la informació del procés
electoral en mitjans audiovisuals
públics, la Sindicatura Electoral ho
posarà en coneixement de la institució titular del mitjà.
Els conflictes i les reclamacions seran
resolts per la Sindicatura Electoral,
la qual podrà sol·licitar informe al
Consell de l’Audiovisual.

Acord per desenvolupar-la.
- Fer públiques les infraccions i
sancionar, no només posar-les en
coneixement de la institució titular
del mitjà.

Informe comissió d’experts creada per

Posicionament grup ICV-EUiA

Acord de Govern de 27 de març de 2007

a la ponència parlamentària

Sondejos preelectorals
38. La Sindicatura Electoral de
Catalunya crearà una Comissió de
Sondejos, sota la seva dependència,
formada per experts de reconegut
prestigi, que vetlli per la qualitat
metodològica, les bones pràctiques i
el compliment dels codis establerts.
De tots els sondejos i enquestes
preelectorals que es facin públics se
n’haurà de lliurar una còpia a la Sindicatura Electoral, la qual, en el termini màxim de tres dies després de
la seva publicació, podrà publicar un
dictamen sobre les deficiències metodològiques que puguin afectar-ne la
credibilitat, així com sobre la
forma de presentar els resultats.

Acord per desenvolupar-la.
- Valorar l’impacte econòmic i de
creació de nous organismes de la
proposta.
- Valorar com a alternativa que
hi hagi un vocal de la Sindicatura
especialitzat en sondejos.
- Establir regles de publicació de les
enquestes (tenir present les últimes
eleccions generals i la publicació
d’enquesta a Andorra).

Despeses i subvencions
39. Cada candidatura tindrà un
compte electoral únic. No es podran
abonar despeses electorals en metàl·
lic, ni a càrrec d’altres comptes
bancaris diferents de l’establert i
declarat davant la Sindicatura Electoral. No es permetran aportacions
amb finalitats electorals procedents
del finançament ordinari dels partits
polítics ni de fundacions o
organitzacions que hi estiguin
vinculades.

Acord per desenvolupar-la.
I administrador únic.
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Informe comissió d’experts creada per

Posicionament grup ICV-EUiA

Acord de Govern de 27 de març de 2007

a la ponència parlamentària

40. Cada candidatura presentarà un
pressupost de campanya electoral,
que inclourà necessàriament un pla
de mitjans de comunicació, a la Sindicatura de Comptes i a la Sindicatura Electoral abans de l’inici de la
campanya electoral; aquesta presentació pot donar lloc a suggeriments de modificació per part de la
Sindicatura Electoral i constitueix un
requisit necessari per a la percepció
de tota subvenció electoral. El pressupost i els estats comptables que
inclogui s’atindran, en tot cas, a les
regles del Pla General de Comptabilitat.

Acord per desenvolupar-la.

41. Despeses electorals. La despesa
electoral total de cada candidatura
estarà limitada en proporció al nombre d’habitants de dret de les
circumscripcions on concorri.

Acord per desenvolupar-la.

Informe comissió d’experts creada per

Posicionament grup ICV-EUiA

Acord de Govern de 27 de març de 2007

a la ponència parlamentària

42. Subvencions públiques. Podran
obtenir subvenció pública electoral
els partits que hagin rebut representació parlamentària i els que, no
havent-ne rebut, hagin obtingut més
del 2% dels vots vàlids en el conjunt
de Catalunya o hagin superat el llindar del 3% en una circumscripció.

Acord per desenvolupar-la.
En funció del sistema electoral.

L’import de les subvencions es
determinarà a partir del nombre de
vots obtinguts (temptativament, un
euro per vot) i del nombre d’escons
assignats.

Acord per desenvolupar-la.

43. Aportacions privades. Les
candidatures electorals no podran
rebre donacions directes ni indirectes
d’empreses públiques ni d’empreses
privades que mantinguin contractes
vigents amb administracions
públiques.

Acord per desenvolupar-la.
Prohibició de totes les aportacions
d’empreses privades.

44. Les aportacions privades a les
despeses de campanya electoral
tindran un límit comparable a l’establert per a les aportacions als partits.
La identitat dels donants constarà en
un registre públic.

Acord per desenvolupar-la.

45. Les donacions privades individuals desgravaran en l’impost sobre
la renda de les persones físiques, en
la forma i quantitat que estableixi
la llei.

Acord per desenvolupar-la.
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Informe comissió d’experts creada per

Posicionament grup ICV-EUiA

Acord de Govern de 27 de març de 2007

a la ponència parlamentària

46. Retiment de comptes. Les
despeses electorals es tancaran cent
dies després de la jornada electoral.
Les candidatures que tinguin dret
a obtenir subvenció presentaran la
corresponent liquidació a la Sindicatura de Comptes. Aquesta liquidació
haurà d’anar acompanyada per un
informe de conformitat emès per un
auditor registrat.
L’informe de la Sindicatura de
Comptes serà tramès a la Sindicatura Electoral, la qual, basant-se en
aquest informe, proposarà al govern
de la Generalitat l’abonament de les
quantitats que corresponguin. Se’n
descomptaran, si correspon, les sancions imposades per excessos en les
despeses i per aportacions privades
il·legals, per un import fins al doble
de la quantitat il·legal, així com les
despeses derivades de la recollida de
la publicitat electoral. La Sindicatura
Electoral podrà retirar la subvenció
als partits que no compleixin les
normes de retiment de comptes.

Acord per desenvolupar-la.

Nota :

És important que s’aprovin formularis per presentar la documentació, per assegurar un lliurament clar i homogeni de la mateixa per part de tots els partits i
candidatures.

Informe comissió d’experts creada per

Posicionament grup ICV-EUiA

Acord de Govern de 27 de març de 2007

a la ponència parlamentària

Sindicatura Electoral de Catalunya
47. La Sindicatura Electoral de
Catalunya vetllarà per la legalitat
dels processos electorals i garantirà
els drets electorals dels ciutadans.
Tindrà sota la seva responsabilitat la
justícia electoral, totes les competències abans atribuïdes a les juntes
electorals provincials i totes les que li
adjudiqui la Llei electoral.

Acord per desenvolupar-la.

48. La Sindicatura Electoral de Catalunya estarà formada per dos jutges
o magistrats i cinc experts en temes
electorals de reconegut prestigi. Els
set membres de la Sindicatura n’elegiran el president entre ells mateixos.

Acord per desenvolupar-la.
- Valorar una composició que doni
presència a la societat civil, per
exemple amb 2 membres.
- Valorar millor el perfil institucional de la Sindicatura (més semblant
a la Junta Electoral Central, o més
semblant a òrgans estatutaris com la
Sindicatura de Comptes?), la duració del mandat i l’impacte pressupostari de creació de l’organisme.
- Introduir mecanisme afavoridor
de la paritat.

49. Els dos jutges o magistrats seran designats per sorteig per l’autoritat judicial. Els
cinc experts seran designats pel Parlament
de Catalunya, després d’examinar i avaluar els mèrits objectius dels candidats, per
una majoria qualificada de tres cinquens.
Els membres de la Sindicatura Electoral
tindran un mandat de set anys. Cada any
es renovarà un membre de la Sindicatura.

Acord per desenvolupar-la.
Vegeu comentari a la proposta
anterior.
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Informe comissió d’experts creada per

Posicionament grup ICV-EUiA

Acord de Govern de 27 de març de 2007

a la ponència parlamentària

50. Per als recursos o impugnacions
dels acords de la Sindicatura Electoral de Catalunya serà competent
el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, contra les resolucions del
qual no hi cabrà cap recurs

Acord per desenvolupar-la.

6. Memòria de la participació i el treball
del Grup Parlamentari d’ICV-EUiA en la
ponència parlamentària sobre la Llei
Electoral de Catalunya.
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Document adjunt i complementari al quadre de posicionament sobre les 50
propostes de l’Informe per a Llei Electoral de Catalunya. Participació, representació, transparència elaborat per la comissió d’experts creada per Acord de Govern
de 27 de març de 2007.
Barcelona, Palau del Parlament 18 de febrer 2010.

* Aquesta Memòria és un recull de les aportacions i del treball duts a terme
pel Grup Parlamentari d’ICV-EUiA a la ponència parlamentària sobre la Llei
Electoral de Catalunya. Aquesta documentació va ser lliurada a dita ponència
i com a tal s’ha publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya , VIII
Legislatura , número 701, de divendres 7 de maig de 2010, juntament amb la
documentació aportada pels altres grups.

6.1. Posicionament del Grup Parlamentari d’icv-euia en relació a
la ponència sobre la Llei Electoral de Catalunya.

El grup parlamentari d’ICV-EUiA va expressar des d’un principi la seva voluntat de treballar molt rigorosament en el si d’aquesta ponència sobre la Llei
Electoral per arribar a un acord suficient per impulsar una Llei Electoral de
Catalunya que:
1) Posés fi al règim transitori establert a l’Estatut d’Autonomia de 1979 que
ha regit totes les eleccions al Parlament de Catalunya.
2) Suposés una adequació dels processos electorals a la realitat i les necessitats de Catalunya (mesures de transparència, limitació i major control de les
despeses electorals, millor qualitat del debat polític democràtic, sindicatura
electoral, sistema electoral propi,...) i una modernització que contemplés aspectes que la vigent normativa no regula (incorporació de les noves tecnologies i
Internet en el vot i en el procés electoral en el seu conjunt,...).
Per això, en el moment de constituir-se la ponència, ICV-EUiA ja havia
manifestat públicament aquest compromís i demanava a la resta de forces polítiques el mateix esforç que ella estava disposava a fer.
Per ICV-EUiA l’Informe per a Llei Electoral de Catalunya. Participació, representació, transparència, elaborat per la Comissió d’experts creada per acord de
govern de 27 de març de 2007 i presentat a aquest Parlament, era una bona
base per iniciar el treball i el debat entorn als continguts de la Llei Electoral.
També la proposta d’ILP presentada per Ciutadans pel Canvi era un document
que podia ser de molta utilitat en aquesta ponència. En l’annex 1 adjuntem un
quadre comparatiu entre les recomanacions de l’Informe d’experts i l’articulat
de la ILP. Com es pot constatar, hi ha molts punts en comú. Aquest quadre va
ser posat a disposició de la ponència a la segona sessió de treball.
L’objectiu del nostre grup parlamentari era treballar per arribar a un acord
suficient que permetés l’elaboració d’una Llei Electoral ambiciosa, que aprofités
totes les competències que en aquest àmbit té el Parlament de Catalunya i que
fos un instrument de millora de la qualitat de la nostra democràcia, a partir
d’una regulació dels processos electorals que avancés clarament en:
• els drets dels electors com a eix principal de la llei;
• un sistema electoral més proporcional i amb més presència del territori,
on es respectés el principi d’igualtat de vot;
• mesures de foment de la participació i transparència en els processos electorals;
• regles de limitació i control de la despesa electoral;
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• un debat polític democràtic, plural i de qualitat en els mitjans de comunicació, especialment en el període electoral.
El grup parlamentari d’ICV-EUiA és conscient que l’elaboració d’una llei
electoral és un procés molt complex i que requereix rigor i temps per valorar les
diverses opcions. Sabíem també que el sistema electoral seria un dels principals
obstacles per arribar a un consens suficient en aquesta ponència per les discrepàncies dels diferents grups polítics, però hem defensat que aquest no podia ser
un argument per no fer res.
Per això hem manifestat en aquesta ponència, constada la manca de consens sobre el sistema electoral, la voluntat per la nostra part d’intentar arribar
a un acord per impulsar una Llei Electoral amb dues alternatives. La primera,
l’elaboració d’una Llei Electoral que mantingués l’actual sistema electoral però
que regulés les altres qüestions que són igual o més importants encara per a la
qualitat de la democràcia catalana:
• una administració electoral pròpia amb la creació d’una Sindicatura Electoral de Catalunya;
• regles de procediment electoral;
• incorporació de mesures relatives als drets dels electors;
• regulació de la campanya electoral i les condicions del debat polític;
• mesures de transparència i regulació i limitació de les despeses electorals.
Es podria establir una disposició que obligués al Parlament a què, d’aquí un
temps, la llei es revisés i, per tant, es pogués buscar de nou el consens necessari
per a un sistema electoral propi.
La segona, ja que la majoria exigida per l’Estatut (per tots els aspectes electorals) i la complexitat d’una llei com aquesta potser no faciliten una resposta
ràpida per a allò que està demanant la societat catalana (més transparència a
la política i en l’actuació dels polítics i dels partits polítics), ICV-EUiA creu
que tots els grups parlamentaris ens podíem haver compromès a, en aquests
moments, impulsar una Llei de l’administració electoral de Catalunya que es limités a establir una regulació específica per a l’ordenació del procés electoral català
amb dos objectius clars:
1) La creació d’una Sindicatura Electoral de Catalunya amb funcions clares
de garantia dels drets dels electors i , amb la col·laboració del CAC, d’ordenació
del debat polític als mitjans de comunicació en campanya electoral des del valor
del pluralisme polític.

2) L’establiment de mesures de transparència i control eficaces per a, entre
d’altres, la limitació i fiscalització de les despeses electorals (tramesa única, formularis comuns i compte únic electoral que permeti un millor control per part
de la Sindicatura de Comptes,...).
El grup parlamentari ICV-EUiA creu que aquesta ponència seria una gran
oportunitat perduda si no s’arriba a cap acord i no es fa cap avenç en temes que
considerem inajornables. Cal recordar que de les cinquanta propostes que es
fan a l’Informe dels experts, quaranta-dues fan referència a aspectes que no fan
referència directa al sistema electoral. Per això treballarem per actualitzar abans
de les properes eleccions al Parlament l’Acord de Transparència i Autolimitació
de despeses electorals i de finançament dels partits polítics, de 26 de febrer
de 2001. Recordem aquí que el 2005, sense èxit, ICV-EUiA ja va portar a la
reunió sobre el finançament dels partits polítics, convocada pel president del
Parlament, un decàleg de mesures que no van arribar a aconseguir cap consens.
La nostra voluntat d’avançar en millores de transparència i de limitació
i control de la despesa electoral sempre ha estat clara, més encara ara que els
casos recents de corrupció (Millet, Pretòria) han posat en l’agenda la necessitat d’avançar en aquest sentit i l’exigència, per part de l’opinió pública i els
mitjans de comunicació, de major transparència i control de la despesa dels
partits polítics i major proximitat dels càrrecs públics a la ciutadania. El grup
parlamentari d’ICV-EUiA així ho va manifestar públicament el 5 de novembre
de 2009, abans de la crida del president Benach i abans de les declaracions del
president Montilla.
6.2. Posicionament del Grup Parlamentari d’ICV-EUiA en relació a
les 50 propostes de l’Informe per a la Llei Electoral de Catalunya.
Participació, representació, transparència elaborat per la Comissió d’Experts creada per acord de govern de 27 de març de 2007.

En la primera reunió de la ponència els grups parlamentaris van acordar que en
un primer moment es posarien en comú els diferents posicionaments respecte
les 50 propostes de l’Informe per a Llei Electoral de Catalunya. Participació,
representació, transparència elaborat per la Comissió d’experts creada per acord
de govern de 27 de març de 2007.
Com s’ha anotat en la portada del document, aquest és adjunt i complementari al quadre de posicionament del grup parlamentari d’ICV-EUiA sobre
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les 50 propostes de l’Informe per a Llei Electoral de Catalunya. Participació,
representació, transparència elaborat per la Comissió d’experts creada per acord
de govern de 27 de març de 20071. En aquest quadre queda constància del
nostre acord per desenvolupar, íntegrament o amb matisos, 42 de les 50 mesures proposades. Sobre les relatives al sistema electoral, ICV-EUiA va tenir un
posicionament clar: si existia consens per part de tots els grups parlamentaris
en estudiar i valorar el model dels experts, ICV-EUiA hi estaria també d’acord.
En tant que va haver voluntat d’estudiar altres alternatives, el nostre grup parlamentari va fer la seva proposta a partir d’allò que disposa l’article 56 de l’Estatut
d’Autonomia: representació proporcional i representació adequada de totes les
zones del territori de Catalunya, i criteris de paritat en les llistes electorals.
Al final dels treballs de la Ponència, i constatant la manca d’acord sobre els
sistemes electorals proposats, ICV-EUiA va reiterar el seu compromís d’acceptar íntegrament el model proposat pels experts si això facilitava el consens a la
ponència.
Com a posicionament previ, proposàrem a la ponència treballar sobre el
text de la ILP presentada per Ciutadans pel Canvi per tal de regular a la Llei
Electoral un Títol específic sobre Drets i garanties dels electors, com a títol segon
després d’un Títol Primer de Disposicions generals (dret de sufragi, inelegibilitat,...). El grup d’ICV-EUiA ha manifestat reiteradament que aquest ha de ser
un dels eixos centrals de la Llei Electoral.
6.2.1. Posicionament del Grup Parlamentari d’ICV-EUiA respecte al
bloc de participació.

El grup parlamentari d’ICV-EUiA ha manifestat que estava disposat a treballar
perquè la futura Llei Electoral fos un instrument de foment de la participació.
La participació electoral és només una de les formes de participació política,
però una llei electoral és un instrument crucial per incloure mecanismes que
ajudin a combatre l’anomenada desafecció política i l’elevada llunyania entre
ciutadania i sistema polític en general, que actualment es constata en tots els
països del nostre entorn. Per tant, el nostre grup està disposat a desenvolupar
aquest bloc de la manera més intensa possible.
En relació a les mesures proposades per l’Informe d’Experts en aquest bloc,
el grup d’ICV-EUiA té el posicionament següent, en el sentit dels debats que
se n’han fet en la ponència:
1 	

Recollit a l’apartat 6

Campanya institucional
Mesura 1

Entre les possibles mesures legals i institucionals orientades a incentivar la participació electoral, el nostre grup parlamentari va manifestar el seu acord en regular els
aspectes essencials de la campanya institucional. A diferència del que s’ha vingut realitzant fins ara, aquesta campanya la realitzaria la Sindicatura Electoral en comptes
del govern de la Generalitat, i tindria com a objecte informar amb total parcialitat,
és a dir prevenint qualsevol manipulació de tipus partidista.
Data i horari de votació
Mesura 2

Pel que fa a la data i l’horari de votació, el nostre grup es decanta per continuar realitzant la votació en dia festiu, per la major disponibilitat d’una majoria
dels electors, i tan sols veu convenient contemplar l’opció d’allargar la jornada
electoral fins a les 22 h.
Vot anticipat
Mesura 3

En la línia de facilitar al màxim la participació, considerem adient estudiar la
implantació del vot anticipat fins a dos dies abans de la jornada electoral. Una
efectiva custòdia de les urnes aconsellaria que es pogués realitzar als ajuntaments.
Mesura 4

Ens afegim al sentit unànime de la ponència que coincideix en la necessitat de
revisar i millorar els mecanismes del vot per correu per tal que pugui ser exercit
amb un sol tràmit. En l’actualitat es percep aquesta modalitat de vot com a
massa complicada i, per tant, desincentivadora de la participació.
Mesura 5

Som partidaris de possibilitar el vot anticipat dels residents absents a les seus de
les comunitats catalanes a l’exterior.
Mesura 6

La creació d’urnes mòbils, tal i com han fet per exemple en alguns països nòrdics, és una mesura a implantar per facilitar el vot de ciutadans i ciutadanes amb
especials dificultats per traslladar-se als col·legis electorals (residències de gent
gran, hospitals i centres penitenciaris).
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Mesura 7
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Compartim la proposta, arran del debat en la Ponència, de posar a disposició de qui
així ho sol·liciti sobres en Braille per facilitar el vot de les persones invidents.
Vot per Internet
Mesura 8

Tot i que ja fa uns quants anys que es vénen realitzant proves de caràcter experimental, voluntària i no vinculant, la nostra formació és partidària d’introduir
la fórmula del vot remot per Internet com una forma complementària que s’ha
d’estendre gradualment (no només en el vot anticipat sinó en el substitutiu del
presencial). Els dubtes existents en relació a l’acreditació del votant, del secret de
vot i de la fiabilitat del recompte aconsellen prudència fins que s’aconsegueixin
les condicions tècniques necessàries. Valorem molt positivament l’encàrrec que
la Ponència ha fet a l’Agència Catalana de Protecció de Dades, d’elaboració d’un
informe al respecte.
Presentació de candidatures
Mesura 9

ICV-EUIA considera que les denominacions, sigles o símbols de les candidatures no han d’induir a confusió, com ha passat en algunes ocasions. Així doncs
trobem convenient adaptar i desenvolupar aquesta mesura prevista a l’art. 46
de la LOREG.
Mesura 10

El requisit que els candidats hauran d’acreditar la inscripció prèvia en el cens
electoral d’algun municipi de la circumscripció en què es presentin, és una bona
mesura. Considerem que s’hauria de valorar un període mínim de residència
(com per exemple un any). Aquest mecanisme seria coherent amb la voluntat
de proximitat i més vinculació entre representants i ciutadania.
Mesura 11

La transparència i publicitat del procediment de selecció de candidats pot influir en la fiabilitat d’aquests. Compartim aquesta proposta i considerem que s’ha
de valorar si cal demanar acreditació mitjançant acta notarial.
Paritat d’homes i dones
Mesura 12

En relació a la paritat d’homes i dones en les candidatures al Parlament de
Catalunya considerem que la discriminació positiva ens hauria de portar més

enllà de l’estricte compliment de la llei. Considerem que, en cap cas, el sistema
electoral adoptat podrà desvirtuar el valor de la paritat ni en la confecció de les
llistes, ni en el resultat de l’elecció. Tot i respectant la legislació estatal, seríem
partidaris d’establir l’obligatorietat de les anomenades “llistes en cremallera”.
Compatibilitat i reelecció dels diputats i les diputades
Mesura 13

Compartim el llistat de causes d’inelegibilitat per tal d’afavorir la igualtat
d’oportunitats en la competència electoral.
Mesura 14

En el mateix sentit, pel que fa a les causes d’incompatibilitat també haurien
de concretar-se amb tota mena de detall. D’igual manera haurien d’establir-se
criteris de transparència clars en relació a l’obligació dels diputats i les diputades
de declarar totes aquelles activitats que puguin ser causa d’incompatibilitat i
aquelles que els proporcionin o puguin proporcionar-los ingressos econòmics;
així com dels seus béns patrimonials, tant a l’inici com al final de la seva condició de parlamentaris. Totes aquestes declaracions s’haurien d’incorporar a un
registre de caràcter públic.
6.2.1.1. Proposta a la ponència

El grup parlamentari d’ICV-EUiA va proposar a la ponència parlamentària que,
un cop finalitzada la seva tasca d’estudi d’aquest primer bloc de Participació,
valorés i es posicionés en relació a reconèixer el dret de vot per als majors de 16
anys i per a les persones immigrades a les eleccions al Parlament de Catalunya.
I, en conseqüència, s’adoptés la següent:
“Proposta d’acord de la ponència

En el marc dels treball de la Ponència sobre la Llei Electoral de Catalunya, i després
d’analitzar per part d’aquesta els límits constitucionals i els establerts per la Ley
Orgànica 5/1985, del Régimen Electoral General, el Grup d’ICV-EUiA proposa a
la resta de grups parlamentaris arribar a un acord per, d’acord amb l’article 61 b) de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, elaborar una Proposició de Llei per presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats amb l’objectiu d’ impulsar les reformes següents:
- Modificació de l’article 2.1 de la LOREG per reconèixer el dret de sufragi a les
eleccions al Parlament de Catalunya per a les persones majors de 16 anys.
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-Modificació de l’article 13.2 de la Constitució espanyola de 1978 per reconèixer el dret de sufragi a les eleccions al Parlament de Catalunya per a les persones
estrangeres que tinguin un mínim de tres anys de residència.”
Els arguments per presentar dita proposta són:
1) El reconeixement del dret de vot per als majors de 16 anys a les eleccions al
Parlament de Catalunya.
ICV-EUiA no veu, més enllà de la mera restricció legal, cap raó per no
deixar votar les persones majors de 16 anys. Actualment, per exemple, als 16
anys s’acaba l’escolaritat obligatòria i, per a molts i moltes joves, és l’inici de
la incorporació al mercat de treball. Catalunya ha donat passes endavant en el
reconeixement i l’ampliació dels drets de participació dels i les nostres joves: a
Catalunya, les persones majors de 16 poden exercir la iniciativa legislativa
popular.
El Parlament de Catalunya no té competències per a l’ampliació del dret
de vot per a les persones majors de 16 anys perquè la LOREG, en termes generals, estableix en el seu article 2.1 que el dret de sufragi correspon als espanyols
majors d’edat i aquest article és un dels que són, segons la seva Disposició Addicional 1ª 2, aplicables a les eleccions del Parlament de Catalunya. Per la seva
part, és la pròpia Constitució espanyola de 1978 qui fixa en el seu article 12 la
majoria d’edat als 18 anys.
2) El reconeixement del dret de vot per a les persones immigrades a les
eleccions al Parlament de Catalunya.
ICV-EUiA defensa que les persones immigrades puguin votar a les eleccions del Parlament de Catalunya, a partir d’un mínim de tres anys de residència.
El no reconeixement d’aquest dret constitueix una evident mostra d’exclusió i
una dificultat important per a la seva integració ciutadana.
Després de la reforma de 1992, l’article 13.2 de la Constitució espanyola de
1978 limita als espanyols l’exercici dels drets de participació política reconeguts
en el seu article 23, “llevat d’allò que, amb criteris de reciprocitat, fos establert
per tractat o per llei per al dret de sufragi actiu i passiu en les eleccions municipals.”, i en aquest sentit s’emmarca la regulació de la LOREG.
Si bé en les eleccions municipals s’està avançant, tot i que amb dificultats,
per a les eleccions autonòmiques i generals el marc legal vigent és absolutament
restrictiu.

6.2.2. Posicionament del Grup Parlamentari d’ICV-EUIA respecte
al bloc de representació.

En aquest bloc temàtic es concentren les vuit propostes que es relacionen directament amb el sistema electoral: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 i 25 h) Com s’ha
dit anteriorment, el posicionament del grup parlamentari d’ICV-EUiA era clar:
si existia consens per part de tots els grups parlamentaris en estudiar i valorar el
model dels experts, ICV-EUiA hi estaria també d’acord. En tant que va haver
voluntat per part de la ponència d’estudiar altres alternatives, el nostre grup parlamentari va fer la seva proposta, a partir d’allò que disposa l’article 56 de l’Estatut d’Autonomia: representació proporcional i representació adequada de totes
les zones del territori de Catalunya; i criteris de paritat en les llistes electorals.
Mesura 15

Com a qüestió prèvia, i de manera contrària al que es proposava a l’Informe dels
experts, la nostra proposta era valorar models que no comportessin un augment
dels 135 diputats que actualment té el Parlament de Catalunya. Considerem
que mesures com aquesta no comportarien guanys ni fàcilment objectivables
ni fàcilment comunicables a la societat i que, per tant, serien mal rebudes per
l’opinió pública.
Mesures 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 i 25 h)

La proposta que va presentar ICV-EUiA consta en document a part, en l’annex
2. Més igualtat de vot, més proporcionalitat i representació de tots els territoris són els fonaments d’aquesta proposta. Per altra banda, cal recordar aquí el
que hem manifestat en relació a la mesura 12: no seria acceptable cap model
que pogués desvirtuar de cap manera els criteris de paritat, exigència del nostre
Estatut i de la legislació estatal.
Els seus trets bàsics són els següents:
En un primer pas, l’elecció dels diputats i les diputades es fa a partir d’un
càlcul proporcional, seguint la fórmula de restes majors, en una única circumscripció nacional de tot Catalunya. Es correspon així el % dels vots obtinguts
amb el % dels escons finalment obtinguts. És manté la barrera del 3% de vot
però respecte a tot Catalunya. A les eleccions de 2006 CiU va obtenir 48 escons,
PSC-CpC 37, ERC 21, PPC 14, ICV-EUiA 12 i Ciutadans 3, mentre que amb
aquest sistema CiU hagués obtingut 45 escons, PSC-CpC 38, ERC 20, PPC
15, ICV-EUiA 13 i Ciutadans 4.
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Com a segon pas, i per això es presenten les llistes per vegueries, es fa una
provisió territorial dels diputats i les diputades en el si de cadascuna de les
candidatures, segons el vot obtingut en les set vegueries. En aquest repartiment intern s’aplica la barrera d’un mínim de 3% del vot de cada vegueria per
obtenir un escó inicial fix, que garanteix la representació dels territoris menys
poblats. Amb els resultats electorals de 2006 tots els partits (excepte Ciutadans)
tindrien representació en totes les vegueries.
Aquest model té encaix satisfactori en tot allò que disposa l’article 56 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en concret: un sistema de representació
proporcional i un sistema que asseguri la representació adequada de totes les
zones del territori de Catalunya. Demostra que més proporcionalitat i més presència dels territoris amb menys població són idees compatibles.
Addicionalment, és un sistema electoral que permet, a partir de la presentació de llistes per vegueries (a efectes de provisió territorial dels escons) garantir
el compliment de la legislació estatal vigent sobre criteris de paritat i llistes
electorals i assegurar allò que disposa el nostre Estatut al respecte.
Per altra banda, és un model compatible també amb la incorporació de
mecanismes de desbloqueig de les llistes electorals, sigui el que proposen els
experts o d’altres que es puguin valorar per part de la ponència. Aquest punt no
ha estat tractat a la ponència.
Mesura 22

Amb l’acord de desenvolupar-la, el grup d’ICV-EUiA demanem a la ponència
valorar l’establiment de les paperetes al col·legis electorals, a partir d’un ordre
basat en la representació obtinguda en les eleccions i, per a aquelles candidatures que no s’hagin presentat en les eleccions anteriors o no hagin obtingut
representació, col·locació seguint l’ordre alfabètic.
Mesura 25 lletres a) fins a g)

Considerem molt oportuna aquesta mesura en termes de transparència democràtica. Màxima especificació, claredat i publicitat dels resultats electorals.
6.2.3. Posicionament del Grup Parlamentari d’ICV-EUiA respecte al
bloc de transparència.
Campanya electoral
Mesura 26

Acord per a desenvolupar-la.

Mesura 27

En relació a aquesta mesura, proposem als grups de la ponència dos aspectes
per valorar:
1) Aplicar la restricció també en els espais privats (diaris, ràdios,...) i no
només en els públics.
2) Distingir entre l’activitat de comunicació ordinària dels partits polítics
(hauria d’estar permesa) i l’extraordinària, semblant a la que es fa en campanya
electoral i que suposa un increment de despesa singular i necessitada de control
i regles rigoroses.
Mesura 28

Aquesta és una mesura que ICV-EUiA ha reivindicat des de fa ja temps i que
mai ha tingut consens entre els partits. Per tant, acord per desenvolupar-la amb
un matís: totes les candidatures hauran d’enviar només la documentació que
indiqui la Sindicatura Electoral i d’acord amb els models aprovats per la mateixa.
Mesura 29

ICV-EUiA està d’acord amb les idees expressades en la ponència després d’un
debat al respecte:
La norma és que els partits retirin la propaganda pròpia. Sembla adequat
posar un màxim de 15 dies per fer-ho.
Els ajuntaments poden retirar-la abans dels 15 dies (si els fa falta l’espai)
però al seu càrrec.
Passats els 15 dies, si el partit no ho ha fet, l’ajuntament ho pot fer però pot
rebre una compensació (via Sindicatura Electoral, per exemple) que serà a càrrec
de la subvenció pública electoral del partit en qüestió.
També s’acorda que no hi hagi sancions. Es remet a l’article 55 de la
LOREG.
Cal tenir presents, quan es formuli la redacció de l’articulat, les pràctiques
habituals. Per exemple, en el cas de les banderoles, ja són les empreses contractades pels partits polítics les encarregades de posar-les i treure-les.
Mitjans de comunicació

En relació a aquest bloc, ICV-EUiA creu que la futura Llei Electoral és una
oportunitat clara per abordar de forma positiva la necessària i democràtica compatibilitat entre el dret a la llibertat d’empresa, els drets reconeguts a l’article 20.
1 a), d) i 3 de la Constitució espanyola (la llibertat de comunicació i expressió)
i la preservació i defensa del pluralisme, amb voluntat d’aconseguir que allò que
s’està vivint com un xoc de drets suposi un enfortiment de la nostra democràcia.

67

El pensament i l´acció núm. 36

68

Mesures 30 a 37

Actualment, ni a nivell d’Estat ni de Catalunya, hi ha una regulació específica
que determini el tipus de cobertura informativa que han d’efectuar els mitjans
de comunicació durant els períodes electorals. L’únic que existeix a la LOREG
és una referència a com s’han de distribuir els espais de propaganda electoral en
els mitjans de titularitat pública entre els partits o coalicions que concorren a
cadascun dels comicis. Aquest buit ha estat una font permanent de conflictes,
ja sigui entre les diferents candidatures, ja sigui entre els professionals de la
informació i les candidatures, tenint com a mitjancers els mitjans de titularitat
pública.
Si bé les primeres eleccions democràtiques es van caracteritzar per una
clara limitació del pluralisme, pròpia dels orígens de l’única televisió existent
en aquell moment, amb el pas del temps es van establir el que avui en dia es
coneix com a blocs electorals, amb la finalitat de garantir la presència de totes
les opcions amb representació parlamentària. Els primers blocs tenien com a
única referència el percentatge de vot aconseguit en les eleccions precedents
per cadascuna de les candidatures, sense considerar els canvis en el mapa polític
i en les predileccions de la gent que en el període transcorregut podien haver
tingut lloc.
Òbviament, la resultant continuava sent una clara limitació del pluralisme,
alhora que es començava a generar un cert rebuig, principalment a Catalunya,
entre uns professionals de la informació defensors d’un tipus de periodisme
capaç de poder explicar allò que passa sense la dependència d’un rellotge anacrònic que s’havia aturat quatre o cinc anys abans -depenent del tipus d’elecció-,
sense tenir present els canvis que podien haver ocorregut en aquell període.
Cal tenir present que la proporcionalitat pura traslladada a temps informatius representava que determinades opcions estiguessin dies sense aparèixer en
antena, mentre que d’altres disposaven de peces informatives de minuts interminables. Fruït de pressions procedents de diferents àmbits, la proporcionalitat
pura es va anar ponderant, tot i que no d’una forma uniforme i sempre depenent de què es poguessin presentar recursos davant de l’autoritat competent.
En tot aquest procés, la Junta Electoral Central ha anat dictant resolucions
interpretatives, moltes d’elles contradictòries entre si, que partien del fet d’equiparar propaganda amb informació. Una equiparació que, si bé conceptualment
pot ser considerada com una aberració, a més s’ha de subratllar que sempre s’ha
aplicat malament, ja que si bé la publicitat, segons la LOREG, es distribueix

establint unes franges de representativitat sense que hi hagi gaires diferències
entre opcions, en el cas de la informació es distribuïa d’acord amb el percentatge aconseguit per cada candidatura en les eleccions precedents, amb el que els
desequilibris eren notables.
Gairebé tots els països del nostre entorn, per no dir tots, tenen regulada la
informació en els mitjans audiovisuals, ja siguin de titularitat pública o privada,
en els períodes electorals. Es considera que una informació plural, de qualitat
és un dret de la ciutadania que cal preservar i, per aquest motiu, cal regular. En
la majoria dels casos la regulació, encara que de forma genèrica, és present a les
respectives constitucions, desenvolupades, posteriorment, en lleis específiques.
En la majoria dels països les normes fan referència a la llibertat d’expressió i al
dret a poder gaudir d’una informació lliure, plural i de qualitat. Generalment
les regulacions només afecten els períodes electorals, tot i que hi ha països, com
és el cas de França, on la regulació afecta tot l’any.
Tot i que durant aquests últims anys Catalunya ha fet un gran esforç legislatiu amb l’objectiu de modernitzar la regulació del nostre sistema audiovisual
(Llei 2/2000 del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Llei 22/2005 de la
Comunicació Audiovisual, Llei 11/2007 de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals), a data d’avui no s’ha cobert el buit legal referit als temes als que
en estem referint en aquest apartat i que pensem que han de recollir-se en la
futura Llei Electoral de Catalunya.
La regulació de la que s’han dotat la majoria de països que conformen la
Unió Europea varia en funció de la tradició democràtica de la que provinguin.
Les regulacions són força diverses i els criteris emprats també són diferents,
depenent de la tradició i cultura política i jurídica de cada país. El denominador de totes elles, però, és l’èmfasi en intentar fer compatibles la llibertat de
comunicació, expressió i fins i tot d’empresa amb la necessària preservació del
pluralisme polític i social. En l’annex 3, es dóna un petit resum de les regulacions del Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia.
Respecte a l’aplicació de mesures específiques per a la campanya electoral,
considerem que les mateixes han d’aplicar-se també al llarg de tot el període
electoral, és a dir, a partir de la convocatòria d’eleccions. L’objectiu: garantir
el dret dels electors a rebre una informació política plural i de qualitat, veraç
i equilibrada. Constatem que en aquest punt som posicionament singular i
minoritari a la ponència.
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El grup parlamentari d’ICV-EUiA proposa a la ponència parlamentària les
següents propostes d’articulat, segons el manifestat al posicionament inicial:
treballar sobre els criteris de la BBC.
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“ ARTICLE

Els mitjans de titularitat pública, així com els mitjans de comunicació de titularitat
privada amb un títol habilitant concedit per la Generalitat, efectuaran un seguiment dels processos electorals amb uns continguts que responguin a criteris d’imparcialitat, tot respectant el pluralisme existent en la societat.
ARTICLE

Les candidatures que van aconseguir constituir un grup propi a la cambra en
qüestió en les anteriors eleccions equivalents hauran de rebre durant el període electoral similars nivells de cobertura. Aquelles que no van assolir aquest objectiu, però
sí que van aconseguir representació, així com aquelles candidatures que hagin assolit
un cert grau de notorietat i tinguin unes certes expectatives d’aconseguir representació en els comicis en curs, rebran també una certa cobertura informativa, de forma
proporcional o equitativa al primer grup esmentat.
ARTICLE

1. Els espais i programes informatius diaris hauran d’aconseguir un equilibri apropiat i just en el decurs de cada setmana del període electoral. Aquest equilibri setmanal no s’obtindrà d’efectuar un balanç sobre el conjunt dels dies en qüestió sinó que
s’haurà d’aconseguir per franges horàries, dins de cada espai o programa informatiu.
L’equilibri s’ha de trobar entre les mateixes audiències potencials.
2. En el cas dels canals informatius 24 hores i els titulars dels espais informatius
de ràdio i televisió, les 24 hores del dia es dividiran en franges similars tot intentant
aconseguir l’equilibri setmanal dins de cadascuna d’aquestes franges.
3. Pel que fa a l’ordre d’aparició de les candidatures en cadascun dels informatius haurà de ser l’actualitat la que prevalgui a l’hora de jerarquitzar-lo, tot intentant que en el decurs de cada setmana l’ordenament no sigui reiteratiu i expressi la
pluralitat de les opcions.
4. Quan es produeixin esdeveniments singulars el tracte que es donarà, d’acord
amb l’actualitat informativa, serà singular. Els mitjans audiovisuals hauran de procurar que els esdeveniments singulars de les mateixes característiques que protagonitzin la resta de candidatures rebin també l’apropiada cobertura.
5. En el cas dels programes de periodicitat setmanal o superior, l’equilibri s’haurà d’aconseguir en el conjunt del període electoral.

6. S’haurà de procurar que els espais d’entrevistes, tertúlies, taules rodones,
debats i similars respectin l’equilibri entre opcions electorals.
ARTICLE

Serà responsabilitat dels òrgans de govern o d’administració assegurar la imparcialitat i el pluralisme d’aquestes informacions, així com preservar la tasca dels professionals que en ells hi treballin. Els Comitès Professionals dels respectius mitjans
efectuaran un seguiment de tot el procés electoral. En aquest sentit, es garantirà que
disposin de les dades i dels mitjans apropiats per poder desenvolupar la seva tasca.
ARTICLE

Els mitjans públics també han d’emetre altres programes informatius sobre la gestió
efectuada pels diferents partits i les seves ofertes electorals en els quals es pugui abordar una varietat de temes amb criteris de pluralisme informatiu.
ARTICLE

Les informacions sobre l’activitat del govern o d’altres administracions públiques
durant el període electoral s’han de fonamentar en criteris estrictes d’interès informatiu objectiu i de separació entre l’acció de govern i el procés electoral.
ARTICLE

1. Els mitjans audiovisuals públics emetran espais gratuïts de publicitat (“propaganda”, segons LOREG) electoral, la duració, l’ordre i l’horari d’emissió dels quals seran
establerts per la Sindicatura Electoral de Catalunya, segons el següent criteri:10
minuts per a les opcions que es presenten per primera vegada, o que havent-se presentat no van aconseguir representació; 15 minuts per a aquelles candidatures que,
tot i haver aconseguit representació, no van aconseguir un 5% dels vots; 30 minuts
per a aquelles candidatures que van aconseguir entre un 5 i un 20% dels vots; i 45
minuts per a aquelles candidatures que van aconseguir més d’un 20 % dels vots.
2. El repartiment d’aquests espais s’haurà d’efectuar de tal manera que el conjunt de passis de què disposi cada candidatura quedi repartit de forma igual entre les
setmanes que duri la campanya electoral pròpiament dita. Dins de cada setmana, a
més, els espais de propaganda electoral s’hauran de distribuir paritàriament tenint
en compte les franges horàries i l’audiència de cada franja.
ARTICLE

1. Els mitjans de titularitat pública hauran d’organitzar debats entre els caps de
llista de les diferents candidatures amb l’objectiu de confrontar les seves propostes
programàtiques. Així mateix, s’organitzaran debats sectorials o temàtics en els que
participin candidats o persones vinculades a les candidatures.
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2. Els debats cara a cara entre dos candidats, (que trencarien l’equilibri abans
apuntat) només seran possibles quan, en el resultat de les darreres eleccions equivalents, la distància que separi la primera de la segona opció no sigui superior a 5
punts percentuals i entre la segona i la tercera sigui superior a 25 punts percentuals.
En el cas que es donessin aquestes circumstàncies, s’hauria de buscar una alternativa
per aconseguir l’equilibri entre les opcions que, tenint-ne dret, no haguessin participat en el debat cara a cara.
ARTICLE

Es garantirà que els professionals de la informació puguin desenvolupar la seva
activitat en un entorn lliure i creatiu. En cap cas es podrà restringir l’accés dels
informadors als actes públics realitzats per les candidatures i se’ls facilitarà en tot
moment el desenvolupament de la seva tasca
ARTICLE

No es pot contractar publicitat electoral o política a les emissores de televisió ni a les
emissores de ràdio de titularitat pública. Els operadors de ràdio i televisió tampoc
podran incloure publicitat de contingut electoral en els serveis addicionals que pugui
incorporar la TDT.
ARTICLE

La informació sobre les campanyes electorals als mitjans locals s’atindrà a les regles
que els escaiguin, segons la seva titularitat pública o privada.
ARTICLE

Els conflictes i les reclamacions que es plantegin en relació a la cobertura informativa
dels mitjans de comunicació seran resolts per la Sindicatura Electoral. A tal efecte se
sol·licitarà informe previ preceptiu al Consell de l’Audiovisual.
En cas d’infraccions de les normes sobre la informació del procés electoral en
mitjans de comunicació, la Sindicatura Electoral establirà les corresponents sancions
que seran posades en coneixement del titular del mitjà.
ARTICLE

Després de cada procés electoral, correspondrà al Consell de l’Audiovisual de Catalunya avaluar si s’han assolit els objectius establerts en aquest capítol.”
Sondejos preelectorals
Mesura 38

Respecte a aquesta mesura el grup parlamentari d’ICV-EUiA mostra el següent parer:
• Estem d’acord en una regulació de les enquestes que parteixi dels drets dels
electors i que, per tant, estableixi garantia de qualitat i rigor científic de les
mateixes.

• No considerem necessari crear una “comissió de sondejos” ad hoc (valorar
molt bé l’impacte econòmic de la mesura) , proposem com a alternativa que hi
hagi un vocal de la Sindicatura de Comptes especialitzat en sondejos.
• Explorar l’establiment de regles de publicació de les enquestes, tenint present
les últimes eleccions generals i la publicació d’una enquesta a Andorra.
Despeses i subvencions
Mesures 39 a 46

El grup parlamentari d’ICV-EUiA considera molt important poder arribar a un
acord al respecte i manifesta la seva voluntat d’acord per desenvolupar-la. En
un principi, alguns matisos, en espera d’un debat més profund a la ponència:
• En la mesura 39, contemplar l’obligatorietat d’un administrador únic.
• En la mesura 43 som partidaris de la prohibició, també, de les aportacions
d’empreses privades.
• Els aspectes relacionats amb el sistema electoral de la mesura 42, revisar-los a
la llum del model electoral decidit.
És molt important que la Sindicatura de Comptes estableixi clarament models
de presentació de la documentació i que, per tant, s’asseguri, per la seva millor
funció de fiscalització, un lliurament clar i homogeni de la documentació per
part de tots els partits polítics i candidatures.
Sindicatura Electoral de Catalunya
Des d’un punt de vista general, el grup d’ICV-EUiA fa una valoració positiva en
relació a la creació d’una Sindicatura Electoral de Catalunya, molt vinculada a
la legalitat dels processos electorals i la garantia dels drets electorals de la ciutadania. Com a pas previ, cal valorar i decidir sobre el perfil institucional que se
li vol donar a aquesta Sindicatura. Coincidim amb la majoria de grups que el
perfil ha de ser més semblant al de la Junta Electoral Central que no pas similar
a òrgans de rellevància estatutària (Sindicatura de Comptes, per exemple) que
tenen una activitat i estructura permanents. També és precís valorar la relació
que tindria aquesta Sindicatura Electoral amb d’altres organismes ( en termes
de direcció?, col·laboració?, supervisió?).
Mesura 47

Des del nostre grup parlamentari hem valorat molt positivament la proposta de
creació d’una Sindicatura Electoral de Catalunya i, per tant, expressem l’acord
per desenvolupar aquesta mesura.
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Mesura 48

Coincidim amb la majoria dels grups parlamentaris que la Sindicatura Electoral
hauria de tenir una composició de caràcter mixt, jutges i experts. Igualment
considerem que s’hauria de valorar la inclusió d’alguns membres en representació de la societat civil. S’han de contemplar mecanismes per afavorir el criteri
de la paritat.
Mesura 49

Pel que fa a la seva designació, ens sembla bé continuar com fins ara; és a dir els
jutges i magistrats són triats per sorteig i els experts són elegits a través d’una
proposta conjunta dels grups parlamentaris. El mandat forma part del perfil
institucional al que es feia esment anteriorment.
Mesura 50

En relació a la darrera de les propostes, també som partidaris que sigui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui tingui la darrera paraula davant la
interposició de recursos o impugnacions.
6.3 Annexos
Annex 1 : Comparativa entre les 50 propostes dels experts i la ILP
Quadre comparatiu
Informe comissió d’experts creada per

ILP impulsada per Ciutadans pel

Acord de Govern de 27 de març de 2007

Canvi, registre de 9 de febrer de 2009

Participació

Campanya institucional
1. La Sindicatura Electoral de Catalunya
realitzarà una campanya institucional d’informació de la data de les eleccions i de les
condicions per a exercir el dret de vot, així
com de promoció de la participació.
No s’hi esmentaran eslògans, temes de
polítiques públiques o circumstàncies que,
directament o indirectament, poguessin
influir en l’orientació del vot dels electors.

MOLT SIMILAR , article 37, s’afegeix paràgraf:
(...) Igualment i amb les mateixes condicions, es duran a terme les accions
necessàries per a difondre el coneixement del sistema electoral per part dels
ciutadans i per a promoure la participació en les eleccions.

Informe comissió d’experts creada per

ILP impulsada per Ciutadans pel

Acord de Govern de 27 de març de 2007

Canvi, registre de 9 de febrer de 2009

Data i horari de votació
2. El Parlament de Catalunya podrà
avaluar els avantatges i els inconvenients d’un allargament de l’horari
de votació i d’una ampliació de la
jornada electoral a dos dies consecutius.

DIFERENT, es fa proposta concreta: de 9h a 22h. Article 85

Vot anticipat
3. Els electors podran votar a les oficines de Correus de la seva circumscripció electoral, les quals disposaran
de paperetes i sobres en condicions
que garanteixin la llibertat i el secret
del vot, des de l’inici de la campanya
electoral fins a dos dies abans de la
jornada electoral.

IDÈNTICA, article 74

4. L’elector absent de la seva circumscripció podrà sol·licitar a les oficines de Correus una certificació de la
seva inscripció al cens electoral, des
de la convocatòria de les eleccions
fins a deu dies abans de la jornada
electoral. En cas d’haver d’anar a
l’oficina de Correus a rebre la documentació, podrà votar allà mateix,
en un sol acte, fins a dos dies abans
de la jornada electoral.

IDÈNTICA, article 74
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5. Es permetrà el vot per correu dels
residents absents a les seus de les
comunitats catalanes a l’exterior, tal
com estan reconegudes per la Generalitat, a més de les ambaixades i els
consolats espanyols.

IDÈNTICA, article 74

6. La Sindicatura Electoral de Catalunya organitzarà urnes mòbils en
cada circumscripció electoral i programarà les seves visites a residències
de gent gran, hospitals, centres penitenciaris i altres institucions per tal
que hi puguin votar persones amb
dificultats per traslladar-se.

MOLT SIMILAR, article 75 parla,
però, de “meses electorals mòbils” i
no deixa porta a “altres institucions”
i parla de geriàtrics i no de residències
de gent gran.

7. Es distribuiran sobres en Braille
per a facilitar el vot dels invidents.

IDÈNTICA, article 76

Informe comissió d’experts creada per
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Vot per Internet
8. El vot per Internet s’introduirà,
com a forma de vot anticipat, després que la Sindicatura Electoral de
Catalunya estableixi les condicions
tècniques suficients d’acreditació del
votant, de secret del vot i de fiabilitat
del recompte de vots.
Per votar per Internet, els electors
podran demanar la documentació
necessària a la Sindicatura Electoral,
des de la convocatòria de les eleccions fins a deu dies abans de la jornada electoral. Els electors rebran una
identificació personal i les instruccions tècniques per a exercir el vot, el
qual podrà ser emès fins a dos dies
abans de la jornada electoral.

DIFERENT
Article 77
El govern de la Generalitat podrà
proposar, quan es donin suficients
garanties del caràcter secret del vot i
de la seguretat dels procediments de
magatzematge i transmissió de la
informació, la introducció de formes
de votació electrònica. La verificació
de les esmentades garanties serà duta
a terme per l’Agència de Protecció de
Dades Personals, l’informe de la qual
serà preceptiu i vinculant si té caràcter negatiu . Prèvia autorització del
Parlament de Catalunya, el Consell
Executiu podrà adoptar per Decret les
corresponents determinacions.
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Presentació de candidatures
9. Les candidatures s’hauran de presentar amb denominacions, sigles o
símbols que no indueixin a confusió
amb els utilitzats tradicionalment
per altres candidatures.

DIFERENT PERÒ AMB EL
MATEIX ESPERIT, Article 62.2 a):

10. Tots els candidats electorals hauran d’estar inscrits en el cens electoral d’algun municipi de la circumscripció en què es presentin.

IDÈNTICA, article. 62 .2. d)

11. Les llistes electorals presentades per partits polítics, coalicions o
federacions hauran d’adjuntar un
certificat de l’acta de la reunió de
l’òrgan on hagin estat designats els
candidats, amb expressió del nombre d’assistents i del resultat de la
votació, segons estableixin els estatuts o documents similars de la formació política.

MOLT SIMILAR,
fine, article 62.3:

No s’acceptaran les denominacions,
sigles o símbols que puguin induir a
confusió amb els utilitzats per altres
partits o federacions, o que reprodueixin o imitin la bandera, logotip o
altres símbols de Catalunya, dels seus
territoris i municipis i de les seves institucions.

diferència in

(...) acta de la reunió del corresponent
òrgan de la respectiva força política
on hagin estat designats els candidats,
segons estableixin els estatuts de la corresponent formació política

Informe comissió d’experts creada per
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Paritat d’homes i dones
12. Les candidatures al Parlament
de Catalunya tindran una composició equilibrada d’homes i dones,
de manera que, tant en el conjunt
de la llista com en cada tram de cinc
noms, hi hagi almenys un 40% de
candidats de cadascun dels dos sexes.

MOLT SIMILAR, article 65:
Les llistes de candidats inclouran com
a màxim un 60% de persones del
mateix sexe. Aquesta proporció es verificarà per trams de cinc noms consecutius dins de cada llista, comptadors des
del primer.

Compatibilitat i reelecció dels diputats i les diputades
13. Serà causa d’inelegibilitat al Parlament de Catalunya, a més de les
previstes a la Llei orgànica de règim
electoral general, en l’article 6, l’ocupació d’algun dels càrrecs següents:
a) Sector públic de Catalunya:
• Secretari del govern de la Generalitat, secretari general adjunt i secretari sectorial, director general, director
de serveis i delegat territorial del
Govern.
• Comissionat nomenat pel govern,
assessor especial del president de
la Generalitat o de membres del
govern amb rang igual o superior a
director general.
• President de la Comissió Jurídica
Assessora, president i vocal del Tribunal
Català de Defensa de la Competència,
president i secretari executiu del Consell de Treball, Econòmic i Social.

MOLT SIMILAR, proposta inspirada en la LOREG amb adaptació al
sistema institucional de Catalunya:
Article 5

Són elegibles els catalans majors d’edat
que, gaudint de la qualitat d’electors, no estiguin sotmesos a cap de les
següents causes d’inelegibilitat:
a) Els membres de la família reial
espanyola, inclosos en el Registre Civil
que regula el Reial Decret 2917/1981,
de 27 de novembre, així com els seus
cònjuges.
b) Els presidents del Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem,
del Consell d’Estat, del Tribunal de
Comptes i del Consell Econòmic Social.
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• Director gerent de l’Institut Català
de la Salut i titulars de les direccions
que en depenen, director de l’Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials i director del Servei Català
de la Salut.
• Director general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió i directors de les empreses que en depenen.
• Presidents, directors generals,
directors executius i gerents dels
organismes autònoms de caràcter
administratiu de la Generalitat amb
rang igual o superior a director general.
• Presidents, directors generals,
directors executius, gerents i consellers delegats de les entitats autònomes i de les empreses de la Generalitat incloses en l’àmbit d’aplicació
de l’Estatut de l’empresa pública
catalana.
• Presidents, patrons, directors,
gerents i apoderats de les fundacions
i els consorcis en què l’Administració de la Generalitat participi directament o indirectament, o als quals
aporti més del 50% del capital o del
patrimoni, si perceben una retribució fixa i periòdica a càrrec de la
Generalitat de nivell retributiu assimilable a algun alt càrrec (tal com
els defineix la Llei 13/2005).
• Síndic de Greuges i els seus adjunts.

c) Els magistrats del Tribunal Constitucional, els vocals del Consell General
del Poder Judicial, els consellers permanents del Consell d’Estat i els consellers del Tribunal de Comptes.
d) El Defensor del Poble i els seus
adjunts.
e) El fiscal general de l’Estat.
f ) El president del govern, els ministres, secretaris i sotssecretaris, secretaris
generals, directors generals dels departaments ministerials i els equiparats
a ells; en particular els directors dels
departaments del Gabinet de la Presidència del govern i els directors dels
gabinets dels ministres i dels secretaris
d’Estat; així com qui exerceixi la funció de més alt nivell de cada Ministeri
en l’àmbit autonòmic català.
g) Els caps de missió acreditats, amb
caràcter de residents, davant d’un
Estat estranger o organisme internacional.
h) Els magistrats, jutges i fiscals en
actiu.
i) Els militars professionals i de complement i membres de les forces i cossos
de seguretat i policia, en actiu.
j) Els presidents, vocals i secretaris de
les juntes electorals.
k) El delegat i els secretaris generals del
govern a Catalunya
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• President, membres del Consell
Consultiu, síndic major i síndics de
la Sindicatura de Comptes.
• President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i membres del
Consell.
• President i membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya.
• Els qui prestin servei al cos dels
Mossos d’Esquadra.
b) Sector públic d’altres comunitats
autònomes:
• Membre de l’assemblea d’una
altra comunitat autònoma o membre d’alguna institució autonòmica
que hagi de ser escollida per alguna
d’aquests assemblees.
• Membre del govern o alt càrrec
d’una altra comunitat autònoma.
c) Sector públic de la Unió Europea:
• President, comissari, secretari general o director general de la
ComissiónEuropea.
• President, jutge, advocat general o
secretari general del Tribunal Europeu de Justícia.
• Alt càrrec d’algun dels organismes consultius o auxiliars de la
Comissió,el Consell o el Parlament
Europeu.

l) El director general de RTVE i els
directors de les societats d’aquest ens
públic i els delegats territorials a Catalunya.
m) Els presidents, directors i càrrecs
assimilats de les entitats estatals autònomes amb competència per al territori català, així com els delegats del
govern en aquestes.
n) Els presidents i directors generals
de les entitats gestores de la seguretat
social amb competència per al territori català i els presidents i directors
d’aquests a Catalunya.
o) El director de l’Oficina del Cens
Electoral. També ho seran els delegats
provincials en les circumscripcions
incloses en la seva província.
p) El governador i sotsgovernador del
Banc d’Espanya i els presidents i directors de l’Institut de Crèdit Oficial i de
les altres entitats oficials de crèdit.
q) El president, els consellers i el secretari general del Consell de Seguretat
Nuclear.
Article 6
Són també inelegibles:
a) El president i els membres del govern
de l’Estat i els seus secretaris d’Estat i
directors i sotsdirectors generals, així com
els càrrecs equivalents en les altres comunitats autònomes i de la Unió Europea.

81

El pensament i l´acció núm. 36

82

Informe comissió d’experts creada per

ILP impulsada per Ciutadans pel

Acord de Govern de 27 de març de 2007

Canvi, registre de 9 de febrer de 2009

Els qui exerceixin algun dels càrrecs enumerats a l’apartat anterior
i siguin presentats com a candidats
a les eleccions hauran d’acreditar de
manera fefaent, davant la Sindicatura Electoral de Catalunya, haver
renunciat o cessat del càrrec o de la
funció que genera la inelegibilitat
amb l’antelació suficient.

b) Els directors generals, secretaris
generals, directors de serveis de Catalunya i els qui ostentin càrrecs assimilats a aquests de lliure designació del
president o dels membres del Consell
Executiu de la Generalitat, designats
per Decret.
c) El Síndic de Greuges i el seus
adjunts; els membres de la Sindicatura
de Comptes, els vocals del Consell de
Garanties Estatutàries.
d) El director general de l’ens públic
Radio Televisió de Catalunya i els
directors de les seves societats.
e) El director del Centre d’Estudis
d’Opinió.
f ) El director de Oficina Antifrau.
g) Els vocals del Consell de l’Audiovisual.
Article 7

Seran inelegibles en l’àmbit territorial
de presentació de les candidatures:
a) Els qui exerceixin la funció de
major nivell de cada Conselleria en els
territoris corresponents.
b) Els delegats de l’Oficina del Cens
Electoral.
Article 10

En relació a la situació d’inelegibilitat i incompatibilitat dels membres
de l’Administració de Justícia i dels
Cossos i Forces de Seguretat, seran
d’aplicació les disposicions de la Llei
Orgànica de Règim Electoral General.
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14. Seran causes d’incompatibilitat
totes les causes d’inelegibilitat, a més
de les establertes per les lleis.

SIMILAR, la regulació de la proposta és
més concreta i és la següent:
Article 8

1. Totes les causes d’inelegibilitat previstes
en l’article anterior ho seran també d’incompatibilitat.
2. També seran causes d’incompatibilitat
el compliment d’aquests funcions o càrrecs:
a) El president del Tribunal de Defensa de
la Competència.
b) Els membres del Consell d’Administració de l’ens públic RTVE i de la Corporació
Catalana de Radiotelevisió
c) Els membres del gabinet de la Presidència del
Govern o dels ministres i dels secretaris d’Estat.
d) Els delegats del govern en els ports autònoms, confederacions hidrogràfiques, societats concessionàries d’autopistes de peatge,
COPLACO.
e) Els presidents dels Consells d’Administració, consellers, administradors, directors
generals, gerents i càrrecs equivalents d’ens
i monopolis públics i empreses amb participació pública majoritària, directa o indirecta, sigui quina sigui la seva personalitat
jurídica i la seva titularitat pública i de les
caixes d’estalvi de fundació pública.
f) Els parlamentaris de la Unió Europea, de
les Corts Generals i de les altres comunitats
autònomes i totes aquelles persones que, per
mandat legal, hagin d’ésser elegides o anomenades per l’Assemblea Legislativa corresponent.
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g) El personal al servei de l’Estat o de
la comunitat autònoma o de qualsevol
dels òrgans i institucions d’aquestes,
sigui quin sigui el règim en què es
prestin aquests serveis.
h) Els qui exerceixin funcions o càrrecs, assimilables als descrits com a
inelegibilitats i incompatibilitats en
aquesta Llei, conferits i remunerats per
la Unió Europea o un Estat estranger.
Article 9

La qualificació d’inelegibilitat serà
procedent des de la proclamació de les
candidatures fins a la celebració de les
eleccions.
Article 10

En relació a la situació d’inelegibilitat i incompatibilitat dels membres
de l’Administració de Justícia i dels
Cossos i Forces de Seguretat, seran
d’aplicació les disposicions de la Llei
Orgànica de Règim Electoral General.
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REPRESENTACIÓ
Nombre d’escons
15. El Parlament de Catalunya està
format per 135 diputats.
Periòdicament, la Sindicatura Electoral elaborarà un informe sobre
l’evolució de la població de Catalunya i elevarà una proposta al Parlament per tal que aquest consideri la
possible revisió del nombre d’escons
de la cambra.

DIFERENT. Article 55, proposta
de “Parlament acordió” segons % de
participació. Segons el mecanisme
recollit a l’article 55 c) s’augmentarà el nombre d’escons en aquelles
circumscripcions amb 60% o més
de participació, en la mateixa proporció. Límit del 75%
Forquilla de 120-150 diputats, article 53.
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Circumscripcions electorals
16. Els diputats del Parlament de
Catalunya s’elegiran en set circumscripcions: Barcelona, Central, Girona, Lleida, Alt Pirineu i Aran, Camp
de Tarragona i Terres de l’Ebre. Les
circumscripcions electorals inclouen
les comarques següents:
Circumscripció de Barcelona: Alt
Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès,
Garraf, Maresme, Vallès occidental i
Vallès oriental.
Circumscripció Central: Anoia,
Bages, Berguedà, Osona i Solsonès.
Circumscripció de Girona: Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès,
Pla de l’Estany, Ripollès i Selva.
Circumscripció de Lleida: Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra,
Segrià i Urgell.
Circumscripció de l’Alt Pirineu i
Aran: Alta Ribagorça, Alt Urgell,
Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Vall d’Aran.
Circumscripció del Camp de Tarragona: Alt Camp, Baix Camp, Baix
Penedès, Conca de Barberà, Priorat
i Tarragonès.
Circumscripció de les Terres de
l’Ebre: Baix Ebre, Montsià, Ribera
d’Ebre i Terra Alta.

IDÈNTICA, article 54.
Disposició addicional 2a:
La composició comarcal de les circumscripcions s’adaptarà a la de les
vegueries en el moment en què aquestes
estiguin aprovades per la corresponent
llei del Parlament.
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Prorrateig d’escons
17. El decret de convocatòria d’eleccions
al Parlament de Catalunya especificarà
el nombre d’escons a elegir en cada circumscripció.
Per a cada elecció, la Sindicatura Electoral de Catalunya procedirà al prorrateig d’escons. S’adjudicarà inicialment
un mínim de dos escons a cadascuna
de les següents circumscripcions: Central, Girona, Lleida, Alt Pirineu i Aran,
Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre.
Els altres 1, 2, 3... escons seran adjudicats a les set circumscripcions segons la
població,
mitjançant la fórmula de la quota simple
i les restes més altes.
Per a aplicar aquesta fórmula, se seguirà el
procediment de càlcul següent: Primer, es
dividirà el nombre total d’habitants de dret
de Catalunya pel nombre total d’escons
a repartir per tal d’obtenir un quocient,
que serà la quota de prorrateig. Segon, a
cada circumscripció se li adjudicaran tants
escons com múltiples sencers de la quota
tingui el nombre dels seus habitants de
dret. Tercer, els escons restants es distribuiran mitjançant l’adjudicació d’un escó a
cadascuna de les circumscripcions que, en
el càlcul anterior, hagin obtingut una fracció més gran de la quota fins a completar el
total d’escons.

DIFERENT, però mateix model:
Article 54. Repartiment dels 120
escons mínims a partir d’un escó fix
inicial per vegueria i la resta proporcionalment segons població.
Cal tenir present la distorsió final en
relació a la proposta de “Parlament
acordió” citada anteriorment i que
pot incrementar diputats segons %
de participació de la circumscripció.
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Fórmula d’assignació d’escons i barrera mínima
18. Per a l’assignació d’escons en
cada circumscripció se seguiran les
regles següents:
a) Se sumaran els vots obtinguts per
cada candidatura.
b) Seran eliminades les candidatures
que no hagin obtingut almenys un
3% dels vots.
c) Es distribuiran els escons de la circumscripció entre les candidatures
segons una quota de vots que sigui
suficient per assignar tots els escons.
Per fer els càlculs, el nombre de
vots obtinguts per cada candidatura
es dividirà per la sèrie de números
naturals 1, 2, 3, etc. I s’assignaran
els escons a les candidatures que
obtinguin els quocients més alts, en
ordre decreixent, fins a completar el
nombre d’escons de la circumscripció. En cas d’empat es decidirà per
sorteig. El nombre d’escons assignat
a cada candidatura haurà de correspondre al resultat de dividir el nombre de vots vàlids de la candidatura
per l’últim dels quocients abans
seleccionats, és a dir, el de valor més
baix, que actuarà com a quota d’assignació d’escons.

IDÈNTICA. Article 57: Igual barrera mínima del 3% i mateixa fórmula
electoral, Llei d’Hondt.
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Forma de vot
19. La papereta inclourà la denominació de la circumscripció, la
denominació, la sigla i el símbol
de cadascuna de les candidatures,
siguin partits, coalicions, federacions o agrupacions d’electors, i la
llista dels candidats de cada candidatura. Al costat del nom dels candidats es podrà fer constar la seva
condició d’independent o, en cas de
coalicions o federacions, la denominació del partit de cada candidat. El
nombre de candidats de cada llista
serà igual al nombre d’escons de la
circumscripció. Al costat del nom de
cada candidat hi haurà un requadre.

SIMILAR però paper ecològic, traducció al llenguatge gràfic per als
invidents, aprovació del model oficial per la Sindicatura Electoral.
Capítol IV. Article 70 i seg.

20. Cada votant triarà una candidatura
per la circumscripció. El votant podrà
marcar amb una creu en el requadre
corresponent els candidats als quals
dóna el seu vot preferent, des d’un fins
a 9 candidats a la circumscripció de
Barcelona; des d’un fins a 3 candidats
a cadascuna de les circumscripcions
Central, de Girona, de Lleida i del
Camp de Tarragona; i un sol candidat
a cadascuna de les circumscripcions de
les Terres de l’Ebre i de l’Alt Pirineu i
Aran. La papereta indicarà el nombre
màxim de vots preferents admès.

SIMILAR. Vot preferent diferent,
article 56: entre un i vint-i-cinc
candidats a BCN; entre un i vuit a
Central, Girona, Lleida i Camp de
Tarragona; entre un i dos a Terres de
l’Ebre i Alt Pirineu i Aran.
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21. En cas de no marcar cap candidat,
el vot es comptarà únicament per a la
candidatura. Si una papereta inclou
un nombre de vots preferents superior
a l’admès, el vot es comptarà únicament per a la candidatura.

IDÈNTICA, article 56 in fine

22. Es fomentarà l’ús de les cabines de
votació com a garantia del vot lliure i
secret.

QUASI IDÈNTICA. Article 76,
cabines com a garantia de la llibertat
de vot.

23. En l’escrutini dels vots es comptaran, en primer lloc, els vots a les
candidatures, a partir dels quals es farà
l’assignació dels nombres 1 2 3 d’escons segons la quota i el procediment
establerts a la Llei, i, a continuació, es
comptaran les preferències a candidats
individuals.

SIMILAR, article 57
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24. Un cop establert el nombre
d’escons assignats a cada candidatura, en cada llista seran elegits els
candidats que hagin obtingut un
nombre de vots preferents superior
al 5% dels vots de la candidatura en
què apareguin, en ordre decreixent
pel nombre de vots obtinguts, fins a
cobrir el nombre d’escons assignats
a la llista. Per als escons assignats a
una candidatura que no hagin estat
adjudicats a candidats pels vots preferents, seran elegits els candidats en
l’ordre en què apareguin a la llista.
En cas que no hagi estat elegit cap
candidat pels vots preferents, per a
tots els escons assignats a la candidatura seran elegits els candidats en
l’ordre en què apareguin a la llista.
En cas d’empat de vots preferents
entre candidats, seran elegits el candidat o candidats situats en un lloc
més alt a la llista.

IDÈNTICA, article 57
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25. La Sindicatura Electoral inclourà en l’acta de l’escrutini general per
a cada circumscripció els resultats
següents:
a) Nombre d’electors.
b) Nombre de votants.
c) Nombre de vots nuls.
d) Nombre de vots en blanc.
f ) Nombre de vots a candidatures.
g) Nombre de vots de cada candidatura.
h) Llista dels candidats elegits per
cada candidatura en l’ordre en què
els hagin estats adjudicats els escons,
posant al capdamunt els candidats
que hagin estat elegits pels vots preferents, en ordre pel nombre de vots
obtinguts i a continuació els qui
hagin estat elegits segons l’ordre en
què apareguin a la llista. A continuació s’indicaran els candidats que
hagin obtingut un nombre de vots
preferents superior al 5% dels vots
de la candidatura però que no hagin
estat elegits, en ordre pel nombre de
vots obtinguts.

IDÈNTICA, article 109
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Campanya electoral
26. Des de la convocatòria de les
eleccions fins a la jornada electoral,
el govern de la Generalitat i els seus
membres no realitzaran ni participaran en cap acte d’inauguració,
de col·locació de primeres pedres o
d’exposició o presentació d’obres o
serveis públics.

IDÈNTICA, article 38

27. Des de la convocatòria de les
eleccions fins a l’inici de la campanya electoral, els partits polítics no
podran utilitzar els espais públics de
publicitat, incloent-hi les banderoles, els cartells, les pancartes, els
anuncis als mitjans de transport i les
webs d’institucions públiques.

IDÈNTICA, article 38

28. L’administració electoral organitzarà l’enviament d’un sol sobre a
totes les llars de Catalunya on s’incloguin les paperetes, la informació
sobre els candidats i les declaracions
de candidatura amb els compromisos contrets de les candidatures amb
representació parlamentària.

IDÈNTICA, article 41
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29. Quinze dies després de la jornada electoral els ajuntaments podran
retirar la publicitat electoral instal·
lada en la via pública. La Secretaria
de l’ajuntament certificarà l’acció.
Les despeses ocasionades i imputables a les candidatures amb dret
a subvenció pública electoral seran
comunicades a la Sindicatura Electoral, la qual les descomptarà de les
subvencions i en lliurarà l’import als
ajuntaments. Els ajuntaments també
podran reclamar l’import de les despeses corresponents a les organitzacions polítiques que no hagin assolit
subvenció i, en cas de no obtenir
satisfacció, recórrer als tribunals per
via de constrenyiment.

IDÈNTICA, article 40
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Mitjans de comunicació
30. En els espais informatius dels
mitjans de comunicació audiovisual de la Generalitat, així com en
els dels mitjans de titularitat privada
amb un títol habilitant concedit per
la Generalitat, s’inclouran informacions sobre les campanyes electorals de les diferents candidatures i
les seves propostes polítiques, amb
continguts que responguin al criteri d’imparcialitat i en proporcions
corresponents als resultats electorals
anteriors. Serà responsabilitat dels
directius assegurar la imparcialitat i
el pluralisme d’aquestes informacions.

SIMILAR, articles 44, 45 i 47
Article 44

En els espais informatius emesos pels
mitjans de titularitat de la Generalitat
durant el període electoral, es dedicarà
un període de temps ampli a informar
sobre les candidatures i sobre les seves
propostes polítiques. Els directius i els
professionals d’aquests mitjans vetllaran per garantir el pluralisme informatiu, la imparcialitat de les informacions i la independència personal
dels informadors. No es podrà restringir l’accés dels informadors als actes
públics realitzats per les candidatures.
Article 45

En els programes informatius emesos pels mitjans de titularitat de la
Generalitat s’ha de garantir la presència suficient de totes les candidatures
concurrents; la realització editorial
d’aquests programes serà de responsabilitat dels mitjans.
Article 47

Els mitjans audiovisuals de titularitat privada dàmbit autonòmic i que
emetin en virtut de títol habilitant
emès per la Generalitat informaran
sobre la campanya electoral en els
mateixos termes dels articles 44 i 45.
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31. Els mitjans públics també emetran altres programes informatius
sobre la gestió efectuada pels diferents partits i les seves ofertes electorals en els quals es pugui abordar
una varietat de temes amb criteris
de pluralisme informatiu. Les informacions sobre l’activitat del govern
o d’altres administracions públiques
s’hauran de fonamentar en criteris
estrictes d’interès informatiu objectiu i de separació entre l’acció de
govern i el procés electoral.

IDÈNTICA, article 46

32. No es podrà restringir l’accés
dels informadors als actes públics
realitzats per les candidatures.

IDÈNTICA, article 44 in fine.

33. No es podrà contractar publicitat electoral o política a les emissores de televisió ni a les emissores
de ràdio municipals o culturals. Els
operadors de ràdio i televisió tampoc no podran incloure missatges
de contingut electoral en els serveis
addicionals que puguin incorporar
(especialment la ràdio i la televisió
digitals).

IDÈNTICA, article 50
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34. Els mitjans audiovisuals públics
emetran espais gratuïts de publicitat
electoral, la duració, l’ordre i l’horari
d’emissió dels quals seran establerts
per la Sindicatura Electoral de Catalunya, segons un criteri de proporcionalitat amb els resultats electorals
anteriors.

SIMILAR

35. Els mitjans audiovisuals de titularitat pública hauran d’organitzar
debats entre els caps de llista, així
com entre altres persones integrants
de les diverses candidatures.

IDÈNTICA, article 49

36. Els mitjans locals informaran
sobre les campanyes electorals aplicant les regles que els escaiguin,
atenent la seva titularitat pública o
privada.

IDÈNTICA, article 48

Article 43

Els mitjans de comunicació audiovisual de titularitat pública emetran espais
gratuïts de propaganda electoral, que
seran distribuïts de forma equitativa
per la Sindicatura Electoral de Catalunya entre les diferents candidatures
concurrents, a partir de la proposta
conjunta que formulin les candidatures; en cas de no haver-hi acord, la
Sindicatura Electoral decidirà per ella
mateixa, seguint un criteri de proporcionalitat amb els resultats anteriors.
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37. En cas d’infraccions de les normes sobre la informació del procés
electoral en mitjans audiovisuals
públics, la Sindicatura Electoral ho
posarà en coneixement de la institució titular del mitjà. Els conflictes i
les reclamacions seran resolts per la
Sindicatura Electoral, la qual podrà
sol·licitar informe al Consell de
l’Audiovisual.

IDÈNTICA, article 52

Sondejos preelectorals
38. La Sindicatura Electoral de
Catalunya crearà una Comissió de
Sondejos, sota la seva dependència,
formada per experts de reconegut
prestigi, que vetlli per la qualitat
metodològica, les bones pràctiques i
el compliment dels codis establerts.
De tots els sondejos i enquestes
preelectorals que es facin públics
se n’haurà de lliurar una còpia a la
Sindicatura Electoral, la qual, en el
termini màxim de tres dies després
de la seva publicació, podrà publicar
un dictamen sobre les deficiències
metodològiques que puguin afectar-ne la credibilitat, així com sobre
la
forma de presentar els resultats.

IDÈNTICA, article 33.2
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Despeses i subvencions
39. Cada candidatura tindrà un
compte electoral únic. No es podran
abonar despeses electorals en metàl·
lic, ni a càrrec d’altres comptes bancaris diferents de l’establert i declarat
davant la Sindicatura Electoral. No
es permetran aportacions amb finalitats electorals procedents del finançament ordinari dels partits polítics
ni de fundacions o organitzacions
que hi estiguin vinculades.

IDÈNTICA, article 114.

40. Cada candidatura presentarà
un pressupost de campanya electoral, que inclourà necessàriament
un pla de mitjans de comunicació,
a la Sindicatura de Comptes i a la
Sindicatura Electoral abans de l’inici de la campanya electoral; aquesta
presentació pot donar lloc a suggeriments de modificació per part de
la Sindicatura Electoral i constitueix
un requisit necessari per a la percepció de tota subvenció electoral.
El pressupost i els estats comptables
que inclogui s’atindran, en tot cas, a
les regles del Pla general de comptabilitat.

SIMILAR,
Article 118

Entre els dies dotzè i setzè posteriors a la
convocatòria de les eleccions, l’administrador electoral de cada candidatura presentarà a la Sindicatura Electoral un pressupost
de campanya electoral, que designarà els
comptes bancaris oberts per a la recaptació
de fons i inclourà necessàriament un pla dz
e mitjans de comunicació, a la Sindicatura de Comptes i a la Sindicatura Electoral
abans de l’inici de la campanya electoral;
aquesta presentació pot donar lloc a suggeriments de modificació per part de la Sindicatura Electoral i constitueix un requisit
necessari per a la percepció de tota subvenció electoral. El pressupost i els estats comptables que inclogui s’atindran, en tot cas, a
les regles del Pla general de comptabilitat.
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41. Despeses electorals. La despesa
electoral total de cada candidatura estarà limitada en proporció al
nombre d’habitants de dret de les
circumscripcions on concorri.

SIMILAR

42. Subvencions públiques. Podran
obtenir subvenció pública electoral
els partits que hagin rebut representació parlamentària i els que, no
havent-ne rebut, hagin obtingut més
del 2% dels vots vàlids en el conjunt
de Catalunya o hagin superat el llindar del 3% en una circumscripció.
L’import de les subvencions es determinarà a partir del nombre de vots
obtinguts (temptativament, un euro
per vot) i del nombre d’escons assignats.

IDÈNTICA, article 128 , paràgraf 2.
DIFERENT, article 129, quant a
l’import:
La Generalitat subvencionarà les despeses electorals de les candidatures,
d’acord amb les següents regles:
a) Divuit mil cinc-cents euros per cada
escó obtingut.
b) Setanta cèntims d’euro per cada vot
obtingut per les candidatures corresponents a partits, federacions o coalicions
que hagin obtingut algun escó.
Aquestes quantitats seran actualitzades, tenint en compte l’evolució del cost
de la vida, per ordre, en els cinc dies
següents a la convocatòria electoral

Article 119

Les despeses de campanya electoral dels
partits, federacions i coalicions tindran
un límit màxim proporcionat al nombre dhabitants de cada circumscripció
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43. Aportacions privades. Les candidatures electorals no podran rebre
donacions directes ni indirectes
d’empreses públiques ni d’empreses
privades que mantinguin contractes
vigents amb administracions
públiques.

SIMILAR, article 126 c)
Article 126

Les aportacions als comptes bancaris
esmentats en els articles precedents
s’atindran a les següents regles:
a) Seran sempre nominals, s’acreditarà
en l’acte d’imposició el nom, domicili
i número de document d’identitat o
passaport, que hauran de ser exhibits
a l’empleat corresponent de l’entitat
bancària. La identitat dels donants
constarà en un registre públic.
b) Tindran un import màxim comparable a l’establert per a les aportacions
als partits.
c) No s’admetrà l’ingrés d’aportacions
en nom o per compte d’empreses o
administracions públiques, ni d’empreses privades amb contractes en vigor
amb administracions públiques. S’exceptuen d’aquesta prohibició els partits
polítics.
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44. Les aportacions privades a les
despeses de campanya electoral tindran un límit comparable a l’establert per a les aportacions als partits.
La identitat dels donants constarà en
un registre públic.

SIMILAR, article 126 a) i b)

45. Les donacions privades individuals
desgravaran en l’impost sobre la renda
de les persones físiques, en la forma i
quantitat que estableixi la llei.

IDÈNTICA, article 127.

Article 126

Les aportacions als comptes bancaris
esmentats en els articles precedents
s’atindran a les següents regles:
a) Seran sempre nominals, s’acreditarà
en l’acte d’imposició el nom, domicili
i número de document d’identitat o
passaport, que hauran de ser exhibits
a l’empleat corresponent de l’entitat
bancària. La identitat dels donants
constarà en un registre públic.
b) Tindran un import màxim comparable a l’establert per a les aportacions
als partits.
c) No s’admetrà l’ingrés d’aportacions
en nom o per compte d’empreses o
administracions públiques, ni d’empreses privades amb contractes en vigor
amb administracions públiques. S’exceptuen d’aquesta prohibició els partits
polítics.
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46. Retiment de comptes. Les despeses electorals es tancaran cent
dies després de la jornada electoral.
Les candidatures que tinguin dret
a obtenir subvenció presentaran la
corresponent liquidació a la Sindicatura de Comptes. Aquesta liquidació
haurà d’anar acompanyada per un
informe de conformitat emès per un
auditor registrat.
L’informe de la Sindicatura de
Comptes serà tramès a la Sindicatura Electoral, la qual, basant-se en
aquest informe, proposarà al govern
de la Generalitat l’abonament de les
quantitats que corresponguin. Se’n
descomptaran, si correspon, les sancions imposades per excessos en les
despeses i per aportacions privades
il·legals, per un import fins al doble
de la quantitat il·legal, així com les
despeses derivades de la recollida de
la publicitat electoral. La Sindicatura Electoral podrà retirar la subvenció als partits que no compleixin les
normes de retiment de comptes.

IDÈNTICA, articles 131 i 133.
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Sindicatura Electoral de Catalunya
47. La Sindicatura Electoral de
Catalunya vetllarà per la legalitat
dels processos electorals i garantirà
els drets electorals dels ciutadans.
Tindrà sota la seva responsabilitat
la justícia electoral, totes les competències abans atribuïdes a les juntes
electorals provincials i totes les que li
adjudiqui la Llei Electoral.

IDÈNTICA, article 16.

48. La Sindicatura Electoral de
Catalunya estarà formada per dos
jutges o magistrats i cinc experts en
temes electorals de reconegut prestigi. Els set membres de la Sindicatura n’elegiran el president entre ells
mateixos.

IDÈNTICA, article 16 , paràgraf 2.

49. Els dos jutges o magistrats seran
designats per sorteig per l’autoritat judicial. Els cinc experts seran
designats pel Parlament de Catalunya, després d’examinar i avaluar
els mèrits objectius dels candidats,
per una majoria qualificada de tres
cinquens. Els membres de la Sindicatura Electoral tindran un mandat
de set anys. Cada any es renovarà un
membre de la Sindicatura.

IDÈNTICA, article 16, paràgrafs 3,
4 i 5.
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50. Per als recursos o impugnacions
dels acords de la Sindicatura Electoral de Catalunya serà competent
el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, contra les resolucions del
qual no hi cabrà cap recurs

IDÈNTICA, article 16, paràgraf 6.

26 novembre de 2009
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Més proporcionalitat i més presència dels territoris
Proposta de sistema electoral per ser valorada a la ponència parlamentària sobre
la Llei Electoral de Catalunya

El grup parlamentari d’ICV-EUiA proposa, en el marc dels treballs de la ponència parlamentària sobre la Llei Electoral de Catalunya, el següent model de
sistema electoral basat en una circumscripció única nacional de tot Catalunya
per a l’elecció dels diputats i les diputades i una provisió territorial dels mateixos per vegueries a partir d’un sistema de repartiment intern i l’aplicació d’un
mecanisme corrector.
Aquest model té encaix satisfactori en tot allò que disposa l’article 56 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en concret: un sistema de representació
proporcional i un sistema que asseguri la representació adequada de totes les
zones del territori de Catalunya. I demostra que més proporcionalitat i més
presència dels territoris amb menys població són idees compatibles.
El model que aquí es proposa té les següents característiques fonamentals:
1. L’elecció dels diputats i les diputades a partir d’un càlcul proporcional,
seguint l’aplicació de l’anomenada quota Hare (fórmula de restes majors), en
una única circumscripció nacional de tot Catalunya millora la proporcionalitat
del sistema vigent. Es correspon el % dels vots obtinguts amb el % dels escons
finalment obtinguts. És manté la barrera del 3% de vot però ara respecte a tot
Catalunya. A les eleccions de 2006 CiU va obtenir 48 escons, PSC-CpC 37,
ERC 21, PPC 14, ICV-EUiA 12 i Ciutadans 3, mentre que amb aquest sistema
electoral que es proposa aquí CiU hagués obtingut 45 escons, PSC-CpC 38,
ERC 20, PPC 15, ICV-EUiA 13 i Ciutadans 4.
2. Es garanteix el principi democràtic de la igualtat de vot. Una persona,
un vot. Al contrari del que passa en l’actual sistema, on un vot en una circumscripció (totes les comarques de Barcelona, no tan sols les metropolitanes) pot
arribar a tenir un valor de menys de la meitat que el valor d’un altre vot a una
altra circumscripció, en aquest model que es proposa els vots de tots els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya tenen el mateix valor.

3. El sistema de provisió territorial dels escons en el si de cadascuna de les
candidatures assegura una representació adequada de totes les zones del territori, fins i tot amb més representació que la que dóna la proposta de la Comissió
d’Experts a les vegueries menys poblades. Amb l’aplicació del model als resultats electorals de 2006, 72 escons correspondrien a la vegueria de Barcelona (el
model dels experts, 83), 12 a la de Catalunya Central (el model dels experts
10), 15 a la de Girona (el model dels experts 14), 9 a la de Lleida (el model dels
experts 8), 6 a la d’Alt Pirineu i Aran (el model dels experts 3), 13 a la de Camp
de Tarragona (el model dels experts 12) i 8 a la de Terres de l’Ebre (el model
dels experts 5).
La proposta d’ICV-EUiA manté també molt satisfactòriament la representació actual de les circumscripcions provincials. A nivell provincial, 84 escons
serien per Barcelona (ara 85), 15 per Girona (ara 17), 15 per Lleida (ara 15) i
21 per Tarragona (ara 18).
4. Aquest model es basa en una provisió territorial dels diputats i les diputades en set vegueries, però seria un model flexible que podria adaptar-se a
qualsevol altre model territorial. En el repartiment intern a cada candidatura,
s’aplica la barrera d’un mínim de 3% del vot de cada vegueria per obtenir un
escó inicial fix. És un model, per tant, que possibilita un major apropament
entre representants i representats.
5. La presentació de llistes per vegueries a efectes de la provisió territorial
dels diputats i les diputades és compatible amb les llistes desbloquejades i amb
l’aplicació de criteris de paritat en la seva elaboració.
En l’annex 2.1 es presenten les dades de població.
En l’annex 2.2 s’explica el procediment de càlcul d’aquest model que amb
les dades de les eleccions al Parlament de Catalunya 2006 hauria tingut el
següent resultat:
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1) En relació als diputats i les diputades finals de cada candidatura:

Vots

% vot

Escons
obtinguts
2006

Proposta
ICV-EUiA

CiU

935.756

31.52%

48

45

PSC-CpC

796.173

26.82%

37

38

ERC

416.355

14.03%

21

20

PPC

316.222

10.65%

14

15

ICV-EUiA

282.693

9.52%

12

13

Ciutadans

89.840

3.03%

3

4

Candidatura

5

5

3

2

4

2

45

Central

Girona

Lleida

Alt Pirineu i Aran

Camp de Tarragona

Terres de l’Ebre

TOTAL

38

2

3

1

2

3

3

24

PSC-CpC

20

2

2

1

2

3

2

8

ERC

15

1

2

1

1

2

1

7

PPC

(*) Prorrateig proporcional segons dades del padró continu 2009, IDESCAT.

24

Barcelona

CiU

13

1

1

1

1

2

1

6

ICVEUiA

4

–

1

–

–

–

–

3

8

13

6

9

15

12

72

Ciutadans TOTAL

2) En relació a la provisió territorial dels escons obtinguts per cada
candidatura (vegeu quadre pàgina següent):
Provisió territorial dels escons obtinguts per cada candidatura.

4

11

1

7

13

9

90

135

21

15

15

84

15

8

13

99

Prorrateig
Total
Províncies
proporcio- províncies proporcional(*)
model
nal(*)

18

15

17

85

Ara

4.992.193

509.670

732.918

360.510

76.828

612.441

190.860

7.475.420

Central

Girona

Lleida

Alt Pirineu i Aran

Camp de Tarragona

Terres de l’Ebre

Total

Població

Barcelona

Vegueries

135

4

11

1

7

13

9

90

Prorrateig
proporcional

Tarragona

Lleida

Girona

Barcelona

Províncies

A partir de les dades de l’IDESCAT. Padró continu 2009.

Annex 2.1 : Dades poblacionals

7.475.420

803.301

436.402

747.782

5.487.935

Població
províncies

135

15

8

13

99

Prorrateig
proporcional
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Annex 2.2. Descripció del model proposat i el seu procediment de càlcul
A. Descripció del model
1. Nombre d’escons

El Parlament de Catalunya compta amb 135 escons.
2. Catalunya com a circumscripció per a l’elecció dels diputats i les diputades

Els diputats i les diputades s’escullen en una única circumscripció electoral
nacional de tot Catalunya a partir de l’aplicació de la fórmula de restes majors
(l’anomenada quota Hare), el càlcul més proporcional de tots.
3. Barrera mínima

Per entrar en el repartiment d’escons, cal que la candidatura hagi superat el 3%
de vot de tot Catalunya.
4. Vegueries com a demarcacions de provisió territorial dels escons

Les vegueries són les demarcacions de provisió territorial dels escons.
Els escons finals que corresponguin a les diferents candidatures es proveirien
proporcionalment segons els vots obtinguts a cada vegueria, aplicant el corrector d’un escó inicial fix en aquelles vegueries on s’hagi obtingut més del
3% de vot, per tal d’assegurar la representació adequada de totes les zones del
territori.
5. Les candidatures

Es presentaran llistes per vegueries, els vots de les quals sumaran a efectes del
còmput nacional total de la candidatura.
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416.355

316.222

282.693

89.840

ERC

PPC

ICV-EUiA

Ciutadans
3.03%

9.52%

10.65%

14.03%

4,27202

13,45190

15,04737

19,81218

37,88575

44,52778

Vots/quota (*)

132

4

13

15

19

37

44

Escons enters

(**) Els escons no atribuïts en un primer repartiment –enters- , s’assignen a qui hagi obtingut les restes majors.

3 (**)

0,81218

0,88575

0,52778

Restes majors

FONT DE LES DADES ELECTORALS UTILITZADES: DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
(*) Quota: 2.837.039 / 135.

2.837.039

796.173

PSC-CpC

TOTAL

31.52%

935.756

CiU
26.82%

% vot

Vots

Candidatura

Quota: vots totals / escons a repartir

135

4

13

15

20

38

45

TOTAL

1r. Per obtenir els escons finals de cada candidatura s’aplica la fórmula de restes majors, amb l’anomenada quota Hare.

B. Procediment de càlcul
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2n. Per afavorir la representació de les vegueries menys poblades s’establirà per
a cada candidatura que hagi obtingut representació 1 diputat inicial per cada
vegueria on aquesta candidatura hagi obtingut, com a mínim, el 3% dels vots.
La resta de diputats seran proveïts segons el % de vot obtingut a cada vegueria.
El resultat amb les dades de les eleccions de 2006 per a la candidatura de CiU seria:

Vot
de CiU

% vot
de la
vegueria

Escons
inicials

Repartiment

Escons
finals

Barcelona

572.476

28.63

1

23

24

Central

90.231

40.40

1

4

5

Girona

101.770

37.86

1

4

5

Lleida

58.041

39.11

1

2

3

Alt Pirineu
i Aran

13.627

42.64

1

1

2

Camp de
Tarragona

67.635

31.88

1

3

4

Terres de l’Ebre

25.156

33.35

1

1

2

Total

935.756

7

38

45
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El resultat amb les dades de les eleccions de 2006 per a la candidatura de PSC-CpC seria:

Vot de
PSC-CpC

% vot
de la
vegueria

Escons
inicials

Repartiment

Escons
finals

Barcelona

569.701

28.49

1

23

24

Central

47.168

21.12

1

2

3

Girona

59.366

22.08

1

2

3

Lleida

32.097

21.63

1

1

2

Alt Pirineu
i Aran

7.439

23.28

1

–

1

Camp de
Tarragona

53.470

25.20

1

2

3

Terres de l’Ebre

20.715

27.47

1

1

2

Total

796.173

7

31

38

El resultat amb les dades de les eleccions de 2006 per a la candidatura d’ERC seria:

Vot
d’ERC

% vot
de la
vegueria

Escons
inicials

Repartiment

Escons
finals

Barcelona

236.840

11.84

1

7

8

Central

43.646

19.54

1

1

2

Girona

51.551

19.17

1

2

3

Lleida

26.574

17.91

1

1

2

Alt Pirineu
i Aran

4.967

15.54

1

–

1

Camp de
Tarragona

35.079

16.53

1

1

2

Terres de l’Ebre

15.387

20.40

1

1

2

Total

416.355

7

13

20
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El resultat amb les dades de les eleccions de 2006 per a la candidatura de PPC seria:

Vot
de PPC

% vot
de la
vegueria

Escons
inicials

Repartiment

Escons
finals

232.850

11.65

1

6

7

Central

13.529

6.05

1

–

1

Girona

19.125

7.11

1

1

2

Lleida

14.220

9.58

1

–

1

Alt Pirineu i
Aran

2.246

7.03

1

–

1

Camp de
Tarragona

25.495

12.02

1

1

2

Terres de l’Ebre

5.903

7.83

1

–

1

7

8

15

Barcelona

Total

316.222
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El resultat amb les dades de les eleccions de 2006 per a la candidatura d’ICV-EUiA seria:
Vot
d’ICVEUiA

% vot
de la
vegueria

Escons
inicials

Repartiment

Escons
finals

Barcelona

214.221

10.71%

1

5

6

Central

16.243

7.27%

1

–

1

Girona

20.559

7.65%

1

1

2

Lleida

9.617

6.48%

1

–

1

Alt Pirineu
i Aran

2.142

6.70%

1

–

1

Camp de
Tarragona

14.122

6.65%

1

–

1

Terres de l’Ebre

4.501

5.97%

1

–

1

7

6

13

Total

282.693
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El resultat amb les dades de les eleccions de 2006 per a la candidatura de Ciutadans seria:

Vot de
Ciutadans

% vot
de la
vegueria

Escons
inicials

Repartiment

Escons
finals

Barcelona

76.599

3.83

1

2

3

Central

1.690

0.75

–

–

–

Girona

2.521

0.94

–

–

–

Lleida

1.597

1.08

–

–

–

Alt Pirineu
i Aran

187

0.59

–

–

–

Camp de
Tarragona

6.410

3.02

1

–

1

563

0.75

–

–

–

2

2

4

Terres de l’Ebre
Total

89.840

24

24

5

5

3

2

4

2

45

Barcelona

Central

Girona

Lleida

Alt Pirineu
i Aran

Camp de
Tarragona

Terres de l’Ebre

TOTAL

38

2

3

1

2

3

3

PSCCpC

CiU

20

2

2

1

2

3

2

8

ERC

15

1

2

1

1

2

1

7

PPC

13

1

1

1

1

2

1

6

ICVEUiA

4

–

1

–

–

–

–

3

Ciutadans

8

13

6

9

15

12

72

TOTAL

4

11

1

7

13

9

90

Prorrateig
proporcional
(*)

135

21

15

15

84

Total
províncies
model

El resultat final de la provisió territorial dels escons obtinguts per cada candidatura és:

15

8

13

99

Províncies
Proporcional
(*)

18

15

17

85

Ara

119

120

Annex 3: Mitjans de comunicació

Disposa del sistema públic audiovisual de referència a escala internacional. La regulació general relativa als mitjans de comunicació és la Comunication Act 2003 que és l’evolució de la Comunication Act 2002 que, a la seva
vegada, era una síntesi derivada de la Broadcasting Act 1990/1996. Aquests
texts fan referència als mitjans privats en general i al Channel 4, canal comercial
de titularitat pública però gestionat per l’Ofcom. Pel que fa a la BBC, la norma
d’aplicació específica actualment és la Royal Charter de juny de 2006. Al marge
d’aquesta normativa de caràcter general, per a cada elecció, però, la BBC es
dota de les Election Guidelines, una mena de criteris o de directrius editorials
per a la cobertura informativa. Es tracta de documents molt específics on es
regula de forma detallada els criteris que hauran de seguir els professionals de la
Corporació pública britànica.
Si agafem la darrera Election Guidelines editada amb motiu de les passades
eleccions al Parlament Europeu de juny de 2009, podem observar la importància que es dóna al tractament informatiu que ha de rebre el procés electoral i la
finalitat de les directrius emeses2:
“There is no area of broadcasting where the BBC’s commitment to impartiality
is more closely scrutinised than in reporting election campaigns.
These Guidelines are intended to offer a framework within which journalists:
• can operate in as free and creative an environment as possible,
• deliver to audiences impartial reporting of the campaign, giving them fair
coverage and rigorous scrutiny of the policies and campaigns of all parties”.
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Regne Unit:

El mateix document especifica, pel que fa a la cobertura que han de rebre
el partits polítics en els informatius diaris de ràdio o TV, la manera com s’han
d’equilibrar les informacions (concreta que s’ha d’efectuar dins d’una mateixa setmana); que cada programa que abordi continguts polítics vinculats a la
campanya ha d’aconseguir l’equilibri en ell mateix, sense poder buscar aquest
equilibri en altres programes emesos en franges horàries diferents; que cobertures específiques o singulars no puguin desequilibrar el còmput total, i posa com
a exemple el fet que una candidatura pugui presentar el seu programa electoral,
motiu que requeriria una atenció especial. El desequilibri que pugui provocar
aquesta cobertura considera que s’ha de resoldre, donant un tractament similar
2 	

BBC Election Guidelines. Election Campaigns for The European Parlament across the UK
and Local Govemment in England. 4th June 2009. Pàgina 4.

quan els altres efectuïn aquestes presentacions. Pel que fa als canals de notícies,
així com els butlletins o els titulars de la TV i/o la Ràdio, apunta que les 24
hores s’han de dividir en blocs i que l’equilibri setmanal abans apuntat s’ha
d’aconseguir en cadascun d’aquests blocs; en relació als programes setmanals,
s’apunta que l’equilibri s’ha d’assolir al llarg de tota la campanya; i, finalment,
s’adverteix que s’ha d’evitar que en sèries o programes d’entreteniment puguin
aparèixer elements, com podrien ser cartells o xapes, que facin referència a alguna candidatura o candidat i que pogués ser interpretat com a publicitat subliminal que trenqués l’equilibri definit. Com es pot observar, són unes directrius
molt detallistes que tenen per finalitat vetllar per la neutralitat dels mitjans
públics del Regne Unit. La literalitat del que aquí s’ha resumit és la següent3:
• “Daily news magazine programmes (in the nations, regions and UK wide)
should normally achieve an appropriate and fair balance in the course of each week
of the campaign.
• This means that each strand (e.g. a drive time show on radio) is responsible
for reaching its own targets within the week and cannot rely on other outlets at
different times of day (e.g. the breakfast show) to do so for it. This does not preclude
programmes, in specific circumstances, from co-operating to organise joint coverage,
achieving balance between them. But such an arrangement needs clear sign-posting
and should normally be referred to the Chief Adviser, Politics.
• Single programmes should avoid individual editions getting badly out of kilter. There may be days when inevitably one party dominates the news agenda, e.g.
when party manifestos are launched, but in that case care must be taken to ensure
that appropriate coverage is given to other manifesto launches on the relevant days.
• The News Channel and television and radio summaries will divide the 24
hour day into blocks and aim to achieve balance across a week in each one.
• Weekly programmes, or running series within daily sequence programmes,
which focus on one party or another, should trail both forward and backwards so
that it is clear to the audience that balance is built in over time. In these instances,
balance should be achieved over the course of the campaign.
• Any programme or content giving coverage to any of the elections must achieve appropriate balance overall between parties during the course of the whole
campaign.

3 	

BBC Election Guidelines...op. cit. Pàgines 5 i 6.
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In all elections, the BBC must take care to prevent candidates being given
unfair advantage, for instance, where a candidate’s name is featured through depicting posters or rosettes etc.”
Pel que fa a la cobertura que hauran de rebre cadascuna de les opcions,
l’Election Guidelines busca la representativitat de cadascuna de les opcions en
els resultats obtinguts en anteriors conteses. En el cas de les anteriors eleccions
europees, les del 2004, les candidatures Conservative, Labour, UKIP, Lib Dem
i Green van aconseguir respectivament 27, 19, 12, 12 i 2 escons repartits entre
les tres demarcacions electorals amb les que compta el Regne Unit: Anglaterra, Gales i Escòcia. En el cas dels laboristes i els conservadors, van aconseguir
representació en totes tres demarcacions. En el cas dels liberals demòcrates, els
seus 12 escons es van aconseguir en dues demarcacions, i en el cas d’UKIP i
Green, la representació es va concentrar a la demarcació d’Anglaterra. Per a les
4 primeres candidatures el criteri va ser que rebessin “similars nivells de cobertura”. En el cas dels verds, amb una representació força feble i molt limitada
territorialment (fent una interpretació força agosarada es podria equiparar en
el nostre sistema amb una opció que ha aconseguit representació però que no
ha obtingut grup parlamentari) el criteri de cobertura que es va aplicar és que
havia de ser “proporcional” al dels altres quatre partits. S’ha de tenir present que
aquests criteris de cobertura són per a les emissions que abasten tot el Regne
Unit. Les emissions que podríem considerar regionals tenen les seves pròpies
regles. La literalitat d’aquestes directrius és la següent4:
“Party Coverage for broadcasts across the UK:
Parties which gained substantial representation at the last European election are:
Labour, Conservative, Lib Dems and UKIP.
Where coverage relates purely to the European Election or matters decided in the
European Parliament, these parties will receive similar levels of coverage.
The Green Party of England and Wales won significant support and representation and should receive some coverage, proportionate to the four leading parties”.
França: Al marge de la referència genèrica que apareix a la Constitució sobre
el dret a la llibertat de comunicació i expressió, disposa d’una llei aprovada
l’any 1986 relativa a la llibertat de comunicació, que s’ha anant reformant des
de llavors fins ara de forma successiva, sent la darrera d’aquestes modificacions

4 	

BBC Election Guidelines...op cit, . Pàgines 14-16.

de l’any 2007. En termes generals es pot afirmar que la legislació francesa en
matèria audiovisual té com a principals objectius garantir la coexistència de la
llibertat d’expressió amb els altres drets fonamentals i la llibertat d’empresa amb
el pluralisme i la qualitat necessàries per a la democràcia.
La llei de 1986 encarrega a l’autoritat audiovisual, el Conseil Superieur de
l’Audiovisuel (CSA) la tasca de vigilància especial de determinades àrees, que
són objecte de control de la programació, entre les que hi ha “El pluralisme i
l’honestedat informativa”.
França és el país de referència pel que fa a l’aplicació de criteris quantitatius.
Des de 1969 disposa d’una norma, coneguda com a Regla dels Tres Terços, que té
per objectiu reflectir la vida política i les seves relacions de forces a través d’una
lògica ternària: govern, majoria i oposició. Aquesta norma, matisada l’any 2000
amb el que es coneix com el Principi de Referència, en allò que és essencial,
continua sent vàlida i aplicada.
El Principi de Referència va permetre introduir criteris qualitatius a l’hora
de preservar el pluralisme en els mitjans de comunicació, així com introduir
elements de ponderació a la Regla fent que aquella no estigués tan encotillada.
Una de les novetats del Principi de Referència va ser la introducció dels conceptes Temps d’antena (totalitat del temps dedicat a un tema determinat), Temps
de paraula (temps de les intervencions directes dels personatges en qüestió) i
Audiència dels temps de paraula (audiència –programa, franja horària, dia de la
setmana-- i temps de paraula).
Per als períodes electorals, el CSA emet criteris concrets de cobertura informativa. Un dels darrers que va editar va ser amb motiu de les eleccions presidencials del
maig de 2007. Un resum del mateix apareix a l’informe La regulació de la informació sobre els actors polítics als mitjans públics europeus amb especial incidència als
períodes electorals5 elaborat per l’Institut de la Comunicació de la UAB:
“En la campanya presidencial de 2007 les directrius del CSA marcaven tres
períodes diferents d’afectació per a la informació electoral:
• El primer període (de tres mesos i mig de durada) exigia l’equitat del
temps de paraula i d’antena a tots els candidats que s’havien presentat a les
eleccions de 2002 o emanaven d’una formació presentada a les eleccions del
2002 o s’havien beneficiat de temps d’antena en campanyes electorals d’altra
5 	

Almiron Roig, Núria i altres: La regulació de la informació sobre els actors polítics als
mitjans públics europeus amb especial incidència als períodes electorals. Incom UAB 2008.
Pàg. 56 i 57.
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mena anteriors. L’equitat suposa sempre un temps proporcional a la representació
parlamentària.
• El segon període (quinze dies de durada) exigia la igualtat dels temps de
paraula i l’equitat dels temps d’antena. La igualtat significa el mateix temps per
a tots els candidats, tingui el pes que tingui la seva formació a les assemblees
nacionals, mentre que l’equitat suposa sempre un temps proporcional a la representació parlamentària.
• Els darrers períodes (just abans de la campanya electoral i durant la campanya) exigeixen igualtat tant de temps de paraula com d’antena”.
Alemanya: A Alemanya, les competències sobre la regulació i organització de la
ràdio i la televisió corresponen als Estats (Länder). Malgrat aquest principi, un
marc de regles generals es troba previst al Tractat Interestatal sobre Radiodifusió, un acord entre els estats que serveix de referència per a tots els actors del
sector, tant públics com privats. Per sota d’aquest nivell de regulació, les cadenes
públiques compten amb normes específiques de conducta desenvolupades per
òrgans que són part de la seva estructura interna.
En aquest àmbit intern de les cadenes públiques es pot identificar les pautes
específiques sobre cobertura d’informació política i actors polítics. És el cas del
document Redaktionell gestaltete Sendungen zu Wahlen (Recomanacions per a
periodistes i editors per als programes informatius durant campanyes electorals), elaborat per la Comissió Jurídica (Juristische Kommission) de l’ARD-ZDF,
comissió formada pels directors dels departaments jurídics de les emissores del
consorci ARD i de la corporació ZDF, els dos grups de comunicació de titularitat pública.
En l’epígraf C (Zusammenfassung) de les Recomanacions per a periodistes
i editors s’estableix el següent respecte de la programació en època d’eleccions6:
• En època d’eleccions, a les emissores públiques de radiodifusió els correspon la funció tant de mitjà com de factor de formació d’opinió pública. Així
doncs, davant de l’esmentat context sembla aconsellable que en el conjunt de
la informació electoral no només es tingui en compte les grans i mitjanes formacions polítiques, sinó tot l’espectre dels partits admesos als comicis. En tota
programació electoral amb guió elaborat a la redacció que per principi es trobi
sotmesa al principi d’equilibri que regeix la totalitat de la programació, aquest
criteri adquireix major importància en funció de la relació temporal i temàtica
amb la campanya electoral i els comicis. Com més propera sigui la relació temporal

6 	

Recollit a Almiron Roig, Núria i altres, op cit

del programa amb el dia de les eleccions, més caldrà tenir en compte en la configuració del programa el principi d’igualtat d’oportunitats per als partits implicats en
les eleccions.
És a dir, que el principi és el tractament equilibrat i sense discriminació a tots els
partits, sense que això es tradueixi en obligacions de distribució particular de temps
dins de la programació informativa regular.
Itàlia: Al marge de les referències genèriques que apareixen a la Constitució a la
llibertat de premsa i d’expressió, Itàlia disposa d’una molt abundant normativa
emanada pel Parlament en l’àmbit de la comunicació, les telecomunicacions i la
informació (en els darrers 12 anys s’han aprovat fins a 39 normes). En el nostre
cas concret, però, interessa, sobre tot, la llei de la paritat d’accés als mitjans
de comunicació (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione
durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) de 22
de febrer de 2000, i modificada el 6 de novembre de 2003, norma que determina els principis fonamentals del pluralisme polític als mitjans.
La llei del 2000 crea el que s’anomena par conditio o reglamentació d’actuació en matèria de paritat d’accés i regula essencialment dues qüestions: l’accés dels
actors polítics durant tot l’any als mitjans de comunicació per a efectes de comunicació política; i l’accés dels actors polítics durant períodes electorals. En ambdós
casos l’objectiu és garantir la paritat en el tractament i la imparcialitat respecte als
actors polítics implicats. Aquesta llei, però, només és d’aplicació sobre l’esmentada
comunicació política (tant “autogestionada”, és a dir, propaganda electoral, com
gestionada pels mitjans de comunicació, com és el cas de taules rodones, debats,
tribunes, entrevistes, presentacions de programa i altres espais on específicament
hi hagi “valoració i opinió política”, segons indica la llei). Els informatius diaris en
quedarien, doncs, exclosos.
En els períodes electorals, la llei estipula que per al període que va des de la convocatòria d’eleccions fins a la data de presentació de candidatures, hi haurà d’haver
accés igual als mitjans per a les formacions que tinguin algun tipus de representació
parlamentària.
S’ha d’apuntar que la conflictivitat experimentada per aquest model ha estat alta. S’ha
de tenir present el règim de mitjans de comunicació existent al país, on hi ha una forta
presència del grup privat Mediaset, propietat de Silvio Berlusconi, actual president del
govern, alhora que ell mateix disposa d’una forta influència sobre els mitjans de
titularitat pública.
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