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El Govern aprova l’eina que permetrà fer consultes 
populars per via de referèndum 
 

• La Llei permetrà que el Govern, el Parlament, els ajuntaments i la 
ciutadania puguin proposar consultes populars sobre qüestions 
de transcendència en l’àmbit de Catalunya o municipal 

 
• Aquest nou instrument, que vol promoure la participació 

ciutadana, aprofundeix en les competències previstes per l’Estatut  
 
El Consell de Govern ha aprovat el Projecte de llei de consultes populars per 
via de referèndum de Catalunya, una nova eina que permetrà el Govern, el 
Parlament, els ajuntaments i la ciutadania promoure consultes sobre qüestions 
de transcendència especial, tant en l’àmbit català con en l’àmbit municipal. 
Aquesta norma suposa un gran pas endavant en el foment de la qualitat 
democràtica i de la participació directa de la ciutadania en els assumptes 
públics. 
 
El Govern ha elaborat aquest text gràcies a les competències que l’Estatut 
atorga a la Generalitat en l’article 122, és a dir, la competència exclusiva en la 
convocatòria d’instruments de consultes populars a Catalunya i els seus 
municipis. D’aquesta manera s’aprofundeix en el desplegament de les noves 
competències estatutàries i, alhora, es dóna compliment al Pla del Govern 
d’Entesa i al mandat del Parlament de Catalunya. 
 
Les consultes populars per via de referèndum regulades per la nova Llei seran 
consultes en les que es farà una crida a la participació a tot el cens electoral i 
en les que es garantiran tots els registres formals i legals per tal de validar-les 
i establir-ne el resultat. Això és el que les diferenciarà de la resta de consultes 
populars, que són les derivades dels instruments de participació ciutadana, 
com les enquestes, els fòrums de debat o els consells de participació 
ciutadana.  
 
La nova Llei és un instrument de foment de la participació ciutadana amb el 
qual es pretén un increment significatiu de la qualitat democràtica: preveu, per 
exemple, que la ciutadania pugui promoure consultes d’àmbit català 
mitjançant una recollida de signatures del 3% de la població. Totes les 
consultes hauran de comptar amb l’autorització prèvia del Govern l’Estat i 
tindran caràcter consultiu.  
 
Àmbit de Catalunya 
 
En els referèndums sobre temes que afecten el conjunt de Catalunya, poden 
proposar una consulta el Govern, el Parlament de Catalunya, els municipis de 
Catalunya i la ciutadania. Així, poden sol·licitar-ho: 
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- El Govern de la Generalitat, mitjançant un acord de Govern i sempre a 
proposta del president de la Generalitat. 

 
- El Parlament de Catalunya, mitjançant 1/5 part dels diputats o dos grups 

parlamentaris. 
 
- Els municipis de Catalunya, mitjançant un 10% dels municipis que 

representin 500.000 habitants. 
 
- La ciutadania catalana, mitjançant una recollida de signatures del 3% de la 

població. 
 
Aquests quatre processos acaben al Parlament, que ha d’aprovar la consulta 
amb majoria absoluta. Aquests són procediments previs per sol·licitar 
l’autorització de la consulta a l’Estat. 
 
El Govern i el Parlament (una desena part dels diputats o dos grups 
parlamentaris) poden sol·licitar dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
perquè es pronunciï sobre l’adequació a la legalitat de la proposta de consulta 
popular. 
 
El Govern ha de comparèixer davant el Ple del Parlament i pronunciar-se 
sobre el seu capteniment en relació al resultat de la consulta popular, en el 
termini de 180 dies des de la celebració de la consulta. 
 
Àmbit municipal 
 
Les consultes populars per via de referèndum en l’àmbit municipal les pot 
promoure: 
 
- L’alcaldia. 
 
- La meitat més un dels regidors i regidores del ple municipal. 
 
- Un percentatge determinat de veïns i veïnes segons el nombre total 

d’habitants del municipi. Aquesta convocatòria ha de tenir l’aval com a 
mínim de: 

 
- 30% dels habitants en poblacions de 2.000 habitants o menys. 
- 600 habitants més el 20% dels habitants que excedeixen els 2.000 

en poblacions entre 2.001 i 5.000 habitants. 
- 1.200 habitants més el 10% dels habitants que excedeixen els 5.000 

en poblacions entre 5.001 i 100.000 habitants. 
- 10.700 habitants més el 5% dels habitants que excedeixen els 

100.000 en poblacions de més de  100.000 habitants.  
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En tots els supòsits la convocatòria ha de ser aprovada per la majoria absoluta 
del ple municipal. 
 
Convocatòria de la consulta 
 
En el cas de les consultes d’àmbit català, el Govern de la Generalitat, un cop 
concedida l’autorització del Govern de l’Estat, ha de convocar la consulta 
popular mitjançant un Decret, que es publica en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i se’n fa difusió per posar-ho en coneixement de la 
ciutadania. Pel que fa a les convocatòries municipals, la convocatòria s’ha de 
fer per part de l’alcalde o alcaldessa i s’ha de realitzar en els trenta dies hàbils 
següents a la notificació, si s’escau, de l’autorització corresponent. 
 
La consulta s’ha de realitzar entre els trenta i els cent vint dies posteriors a la 
data de publicació del decret de convocatòria. A més, no es podran celebrar 
entre els 90 dies anteriors i els 90 posteriors a la data de celebració 
d’eleccions municipals o d’una altra consulta popular per via de referèndum. 
En el cas de les consultes populars d’àmbit de Catalunya aquestes tampoc es 
podran celebrar entre els 90 dies anterior i els 90 dies posteriors a la data de 
celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya o a les Corts Generals. 
 
Vot electrònic 
 
Aquesta Llei preveu un apartat dedicat a l’ús de mitjans electrònics per a la 
realització de les consultes populars. Contempla la implantació del sistema de 
vot electrònic, sempre amb les màximes garanties de seguretat per la persona 
votant i pel procés de consulta.  
 
El Govern haurà de concretar en un reglament específic la regulació del vot 
electrònic en les consultes populars per via de referèndum. La Generalitat de 
Catalunya haurà de posar a disposició dels ens locals una plataforma 
tecnològica comuna que permeti la implantació homogènia del sistema de vot 
electrònic. 
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El Govern flexibilitza les condicions de la línia 
ICFcreixement empresarial per facilitar el finançament 
a empreses de menys dimensió 

 
• L’Institut Català de Finances (ICF) permet que empreses amb una 

facturació menor puguin acollir-se a aquesta línia de préstecs  
 
• L’objectiu d’aquest instrument financer, creat l’any 2008 i que 

compta amb una dotació de 150 milions d’euros, és ajudar les 
empreses catalanes en els seus processos de fusions, 
adquisicions o d’aliances estratègiques 

 
El Govern ha autoritzat l’Institut Català de Finances (ICF) a flexibilitzar les 
condicions de la línia de préstecs ICFcreixement Empresarial dirigida al 
finançament de projectes de dimensionament empresarial. La novetat principal 
d’aquesta modificació és que es rebaixa el límit de facturació de les empreses 
que s’hi poden acollir. Així, es canvia la condició dels més de 30 milions 
d’euros fixats l’any 2008, als més de 10 milions d’euros anuals per a aquest 
2009. Amb aquesta mesura el Govern vol facilitar que un major nombre 
d’empreses puguin endegar processos de fusions, adquisicions o d’aliances 
estratègiques.  
 
Aquesta línia va ser creada per l’ICF al març del 2008 i compta amb un 
pressupost de 150 milions d’euros. Els destinataris són empreses amb seu 
social a Catalunya i amb un mínim de 5 anys de vida. Els préstecs, atorgats 
per l’ICF en la modalitat de préstec ordinari o participatiu, poden ser d’un 
import mínim d’1 milió d’euros fins a un màxim de 15 milions. Es destinaran a 
cobrir les necessitats d’inversió i de capital circulant, que ha de permetre les 
empreses seguir desenvolupant la seva activitat amb normalitat. El termini 
d’amortització podrà ser de fins a 15 anys, inclosos dos anys de carència.   
 

Any 2008 2009 

Facturació mínima de l'empresa 
beneficiària 

30 milions d'euros 10 milions d'euros 

Import màxim del préstec 15 milions d'euros 
Excepcionalment, 

imports superiors 

 
Aquest instrument se suma a totes les línees de suport a les empreses 
impulsades pel Govern per afrontar el context actual de crisi i s’emmarca en 
les polítiques del Govern d’ajudar les empreses catalanes per fer front als 
reptes de la internacionalització de l’economia. En aquest sentit, el foment del 
creixement i el dimensionament del teixit empresarial català és una de les 
línies que s’inclouen en el nou text de l’Acord estratègic per a la 
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internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana.  
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El Govern reserva 8,7 milions d'euros a la contractació 
social per fomentar la integració de persones amb risc 
d'exclusió 
 

• La mesura fomenta la integració en el món laboral del col·lectiu de 
persones amb risc d'exclusió social 

 
• Es contracten serveis a centres d’inserció laboral de disminuïts, a 

empreses d’inserció sociolaboral i a entitats sense ànim de lucre  
 

El Govern ha aprovat avui destinar 8,7 milions d’euros de l’import total de la 
seva contractació de l’any 2009 a fomentar la integració en el món laboral de 
persones amb risc d’exclusió social. Aquesta quantia es farà efectiva a través 
de l’activitat de departaments, empreses públiques i organismes autònoms, 
que fomentaran objectius socials a través dels seus contractes de 
subministraments i serveis.  
 
En aplicació d’aquesta mesura, el Govern pot contractar a centres d’inserció 
laboral de disminuïts, a empreses d’inserció sociolaboral i a entitats sense 
ànim de lucre que tinguin com a finalitat la integració de persones amb risc 
d’exclusió social. Les prestacions que solen contractar-se mitjançant aquesta 
reserva són les obres i els serveis de conservació i manteniment de béns 
immobles; de missatgeria, correspondència i distribució; d’arts gràfiques; de 
neteja i bugaderia; de restauració; de recollida i transport de residus; i també 
altres serveis de subministraments auxiliars per al funcionament de 
l’Administració. 
 
Els departaments, els organismes autònoms i les empreses públiques de la 
Generalitat reserven cada any una part de la seva contractació a aquests tipus 
d’entitats. L’assignació de recursos per aquest concepte a cada departament 
és la següent:  
  
DEPARTAMENT IMPORT DE LA RESERVA 2009(*)  

Presidència 200.970 

Vicepresidència 133.980 

Agricultura, Alimentació i Acció Rural 223.590 

Acció Social i Ciutadania 1.011.810 

Cultura i Mitjans de Comunicació 140.070 

Economia i Finances 246.210 

Educació 246.210 

Governació i Administracions Públiques 944.820 
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Justícia 1.044.870 

Medi Ambient i Habitatge 1.039.650 

Política Territorial i Obres Públiques 1.447.680 

Interior, Relacions Institucionals i Participació 261.000 

Salut 1.346.760 

Treball 243.600 

Innovació, Universitats i Empresa 168.780 

TOTAL 8.700.000 

(*) Imports en euros 
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Altres Acords de Govern 
 
El Govern contribueix a la construcció d’una Secció d’Educació 
Secundària a Batea 
 
El Govern ha aprovat concedir una subvenció de 423.225 euros a l’Ajuntament 
de Batea (Terra Alta) per finançar la construcció d’una Secció d’Educació 
Secundària (SES) al CEIP Mare de Déu del Portal d’aquesta localitat. Aquesta 
nova secció permetrà escolaritzar un gran nombre d’alumnes del municipi i 
evitarà que s’hagin de desplaçar fins a Gandesa per estudiar l’ESO i el 
Batxillerat. 
 
Una SES és una extensió d’un Institut d’Educació Secundària (IES) que es 
crea per donar resposta al creixement de la població i l’augment de 
necessitats d’escolarització d’un territori. En aquest cas, es construirà una 
SES a Batea amb el mateix codi que l’IES de Gandesa, que, fins ara, acull els 
nens de Batea que cursen estudis primaris al CEIP Mare de Déu del Portal. La 
previsió és que el SES de Batea es consolidi amb el transcurs dels cursos 
escolars, fins que s’arribi a constituir com a IES independent. 
 
 
NOMENAMENTS 
 
El Govern nomena Natàlia Caba directora general de Tributs 
 
El Govern ha nomenat Natàlia Caba Serra directora general de Tributs del 
Departament d’Economia i Finances. 
 
Natàlia Caba és llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, 
màster en Dret Tributari per la Universitat de Barcelona i la Facultat de 
Ciències Econòmiques i màster en Direcció Pública per Esade. És professora 
associada a l’Àrea de Coneixement de Dret Financer i Tributari del 
Departament de Dret de la UPF. 
 
Des del 1994 ha ocupat diferents càrrecs de responsabilitat a la Direcció 
General de Tributs, sempre en l’àmbit de l’assistència i l’assessorament 
tècnico-jurídic en matèria tributària i el 2003 va ser nomenada subdirectora 
general de Règim Jurídic Tributari, càrrec que ha ocupat fins a l’actualitat.  
 


