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En representació de la eomissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular per regular la 
" 

RENDA GARANTIDA DE elUTADANIA ESTABLERTA A L' ARTICLE 24.3. DE L'ESTATUT D' 
AUTONOMIA DE eATALUNYA, per mitja d' aquest escrit 

MANI FESTEN: 

L' article 29.3. de l' Estatut d' Autonomia de Catalunya estable ix que "Els ciutadans de 

Catalunya tenen dret a promoure i a presentar iniciatives legislatives al Parlament, en els 

termes que estableíxen aquest Estatut i les I/eis" , 

L' article 37.1. de l' Estatut d' Autonomia de Catalunya estableix que "Els drets que reconeíxen 

els capítols 1, 11 i 111 d'aquest titol vinculen tots els paders públics deCatalunya i, d'acord amb la 
naturalesa de cada dret, els particulars. Les disposicions que dictin els poders públics de 

Catalunya han de respectar aquests drets i s'han d'ínterpretar i aplicar en el sentit més 

favorable per a I/ur plena efectivitat. Els drets que reconeixen els artíe/es 32 i 33 també vinculen 
I'Administració general de I'Estat a Catalunya". 

La Llei 1/2006, de 16 de febrero, de la iniciativa legislativa popular, en el seu article 14, en el 
redactat donat per la Llei de modificació aprovada el dia 11 de juny de 2014, estableix, als 

efectes que s'interesen amb el present escrit : 

ccArtie/e 14. Tramítació de la proposíció de I/ei 

»1. La tramitació parlamentaria s'ha de fer d'acord amb el que estableixen els 
preceptes del Reglament del Parlament que regulen el procediment legíslatiu, sens 
perjudici de les especialitats que estableix aquesta I/ei. 

»2. El debat de totalitat de la proposíció de I/ei ha de tenir /loe en el termíni de quatre 
mesos a comptar de I'endema de la comunicació de la Junta Electoral a la Mesa del 
Parlament a que es refereix I'artie/e 12.3. La Mesa del Parlament ha de comunicar a la 
comissió promotora les dates d'inici i de finiment del termini: 

»3. Si en el debat es' defensen esmenes a la totalitat, el representant de la comissió 
promotora té dret a intervenir després que ho hagin fet els grups parlamentaris que 
han presentat esmenes. Aquests grups parlamentarís poden tornar a intervenir després 
que ho hagi fet el representant de la comíssió promotora. 

»4. Un cop tingut el debat de totalitat,si s'aprova de tramitar la iniciativa legislativa, la 
comissió promotora pot participar en la tramitació davant la comissió parlamentaria 
corresponent per mitja de les actuacions següents: 

»a) Ésser escoltada en els termes que el Reglament del Parlament estableix per a les 
compareixences de les organitzacions i els grups social s, abans que s'obri el període de 
presentació d'esmenes a I'articulat. 

»b) Propasar compareixences de persones i entitats en el tramit a que es refereix la 
/letra a. Aquestes campareixences han"; d'ésser sotmeses a votació de la comissió 
legislativa corresponent. 



»c) Designar un representant perque assisteixi a la primera reunió de la ponencia 
nomen oda per la comissió. 

»d) Participar, per mitja del seu representant, en les reunions de la ponencia per a 
assessorar-Ia quan aquesta Ii ho requereixi. 

»8. La comissió promotora pat fer arribar a la Mesa del Parlament prapostes o queixes 
relatives a la tramitació de la iniciativa. La Mesa, una vegada escoltada la Junta de 
Portaveus, ha de respondre a la comissió en el termini de quinze dies a partir de la 
recepciáde les dites propostes o queixes.» 

Al Preambul d' aquesta Llei de modificació de la Llei 1/2006, es declara: 

"La iniciativa legislativa popular és un valor afegit al sistema de democracia 
parlamentaria, jo que la complementa i la fa més rica, per tal com permet que 
determinades demandes socials que, per les raons que sigui, no queden reco/lides en 
I'agenda política puguin arribar al Parlament, puguin ésser-hi discutides i, en última 
instancia, aprovades. 

Des de fa anys, els estudis sobre democracia i crisi de representació tendien a 
subestimar la democracia directa. No abstant aixó, en els últims temps i, especialment, 
des del sorgiment del fenomen anomenat moviment 15-M, s'hafet po/esa la necessitat 
que les institucions po/ítiques evolucianin cap a nous mecanismes de participació si no 
volen caure en el descredit absolut davant deIs ciutadans. L'expressió de la sobirania 
popular per mitja de la representació exclusiva deIs partits palítics, sense cercar 
alternatives faro d'aquest more a la crisi de representació, és un model esgotat". 

Amb el present escrit volem possar de manifest el nostre total rebuig a la dinámica i ritme de 
la Comissió parlamentaria constitu"ida per escoltar les compareixences; de fet, si es té en 

compte el nombre de compareixen~es previstes a la Comissió -al voltant de vuitanta-, i el 
ritme en que s' están portant a terme de dues compareixences mensuals, els treballs d' 
aquesta Comissió no finalitzarien fins Ilany 2017. 

Aquesta situació comporta una tramitació de la ILP-RGC que no té en compte ni la gravissima 
situació en que es troben centenars de milers de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, deixa en 
paper mullat la decisió de la Mesa del Parlament de donar a la tramitació de la ILP-RGC el 
tramit d' urgencia, i comporta una vulneració del dret regulat a l' article 37.1. de l'Estatut d' 
Autonomía, que exigeix que la regulació legal deis drets s' ha d' aplicar en el sentit més 
favorable a lIur plena efectivitat. 

De fet, 1I actual ritme de tramitació de la ILP-RGC es pot caracteritzar de clarament dilatar; i 
contrari al dret de participació ciutadana a través de la iniciativa legislativa popular. 

Per tot aixa, 

SOL-LICITEN: Que la tramitació parlamentaria de la ILP-RGC es faci de forma realment urgent, ; 
s' evitin totes les actuacions que tinguin co.m a conseqüencia el retard en la tramitació.de la 

IlP-RGC. 

Diosdado Toledano González 

http:tramitaci�.de

