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Els/Les i sotasignats/des Pere Reguli i Riba, Aureli Ruiz i Milà, Xell Montserrat i Mestres, Josep
Maria Martí i Ràfols, Ma. Dolors Rius i Marrugat, Joan Manel Montfort i Guasch, Anna Doblas i
Ruiz, i Raimon Gusi i Amigó, en virtut de la nostra condició de membres de l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès, compareixem i com millor s'escaigui en Dret,

MANIFESTEM:

Que, mitjançant el present escrit sol. licitem modificar la denominació del Grup Municipal de
Convergència i Unió "CiU" a Grup Municipal Demòcrata "PDeCA T" en base als següents

FETS

PRIMER.- A les passades eleccions municipals del maig de 2015 la candidatura de Convergència i
Unió obtingué 8 regidors, els quals subscrivim el present escrit.

SEGON.- A principis del mandat ens vam constituir com a grup municipal de Convergència i Unió,
als efectesde la nostra actuació corporativa en els termes previstos per la normativa aplicable.

TERCER- El juliol de 2015 Convergència Democràtica de Catalunya va declarar de forma
explícita la voluntat de dissoldre la Federació de Convergència i Unió, la qual es troba en fase de
liquidació.

QUART.- En data 8 de juliol de 2016; Convergència Democràtica de Catalunya va aprovar un
acord de transitorielat a través del qual l'acció política de .CDC la desenvoluparia la nova força
política, el Partit Demòcrata Europeu Català "PDeCAT".

Amb els anteriors fets són d'aplicació els següents

FONAMENTS DE DRET

PRiMER.- Els grups polítics municipals els trobem regulats a:

Els articles 20.1.c) i 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local.

Els articles 50 i 51 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Els articles 23 a 29 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Per bé, que es persegueix que els grups municipals es configurin a partir de les candidatures
electorals, el nostre ordenament no oblida ni desconeix la realitat de les coalicions electorals i
federacions de partits, j que aquestes puguin finalitzar al llarg del mandat o es puguin dissoldre si
així ho acorden els òrgans competents, respectivament, sense penalitzar als partits polítics que ¡es
integrin ..

.._--~



Altrament, en l'esmentada normativa estatal i autonòmica no s'estableix cap regulació que
impedeixi modificar la denominació d'un grup polític municipal, en aquest sentit, no es diu tampoc
que els grups polítics municipals hagin d'adoptar el mateix nom que els partits, federacions, etc.
pels quals varen concórrer els seus membres a les eleccions.

En conseqüència, no hi ha inconvenient per canviar la denominació del grup per una altra que no
es correspongui en la seva literalitat amb la de la formació política per la qual es van presentar
com a candidatura a les eleccions locals. En el present supòsit la federació de Convergència i
Unió, formació a través de la qual ens vam presentar, està en un procés de dissolució, i l'acció
política de Convergència Democràtica de Catalunya s'ha vist substituïda per la nova formació
Partit Demòcrata Europeu Català, el que justifica la legitimitat del canvi de denominació sol.licitat.

SEGON.- El canvi de denominació sol.licitat no causa perjudici a cap dels Grups Municipals
existents al no ser susceptible de confusió amb cap d'ells. I és subscrit per tots els membres del
grup municipal.

Per l'anterior,

DEMANEM:

1.- Que, es tingui per presentat aquest escrit, s'admeti, es tinguin per fetes les anteriors
manifestacions, s'admetin, i en els seus mèrits s'acordi modificar la denominació de Grup
Municipal de Convergència i Unió "CiU" a Grup Municipal Demòcrata "PDeCAT".

//~;

2.- Que, es donj.còmpte del canvi de denominació al Ple Municipal. '
/ ! '
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Vilafranca'êÍ~¡ Penedès, 15 de maig de 2017.
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La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa que se sotmeti al Ple
municipal, per a la seva consideració i votació, el dictamen següent:

Atès que el Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (d'ara en endavant
EBEP) (RD Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre) regula en el capítol l del Títol II les
diferents classes de personal, i en el capítol II del mateix títol es refereix al
personal directiu professional. Concretament, l'article 13 estableix:

"Artículo 13. Personal directiva profesional

El Gobierno y los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrim
establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal
directivo así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre otros,
con los siguientes principios:

1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las
Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada
Administración. '
2. Su designación atendera a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad,
y se llevara a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y
concurrencia.
3. El personal directivo estara sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y
eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resulta dos en relación con los
objetivos que les hayan sido fijados.
4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendra la
consideración de materia objeto de nego€iación colectiva a los efectos de esta Ley.
Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estara sometido 'a la
relación laboral de caracter especial de alta dirección."

El propi text normatiu estableix que l'objectiu d'aquesta figura del directiu
professional és modernitzar i professionalitzar la gestió de les administracions
públiques. La funció directiva té l'opjectiu de dissenyar i impulsar l'execució de les,
polítiques públiques que s'estableixin a cada administració.

Atès que es considera que l'àmbit de les noves tecnologies, sistemes d'informació ¡
administració electràltica tenen un caràcter estratègic dins del desenvolupament de
les polítiques públiques d'aquest Ajuntament, dins d'un entorn global on cada cop
tenen una presència i influència major, així com un grau d'ús més gran per part
dels ciutadans. .

Atès que en quedar vacant per jubilació el lloc de treball de Cap del Servei
d'Informàtica, es considera convenient realitzar un replantejament del contingut i
règim reguladqr del lloc de treball, així com de l'encàrrecfuncion'al i les tasques a
desenvolupar per aquest lloc de treball, en un àmbit professional que es troba en
una situació de permanent canvi i actualització, que obliga a l'ocupant del lloc
realitzar un esforç continu de reciclatge professional, havent de disposar d'unes
competències professionals orientades clarament dins del à:l1bit dlíectiü, atès e:
perfil competencipl i les tasques assignades a aquest lloc de treball, d'acord amb la
fitxa que s'acompanya com annex a aquesta proposta de Dictamen.

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vil¡tfranca.cat
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Atès que el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el seu article 306 estableix
que:

Personal directiu

1 El ple, a proposta de l'alcalde o alcaldessa o del president o presidenta, pot nomenar
personal directiu quan la complexitat dels serveis de l'ens local ho requereix. Si és més
d'un, s'ha de determinar la branca o el servei que queda sota la seva direcció.
2 Els llocs reservats al personal directiu han de figurar en la relació de llocs de treball de la
corporació. La designació ha de recaure en persones amb la titulació, l'aptitud i les
condicions específiques que s'exigeixen als funcionaris que poden ocupar aquests llocs.
3 No poden ésser nomenats com a personal directiu els membres de la corporació.
4 S'apliquen al personal directiu les causes d'incapacitat i d'incompatibilitat establertes per
als membres de la corporació i han de tenir la consideració de funcionaris eventuals.
5 El personal directiu pot assistir a les sessions dels òrgans de govern de la corporació
quan és requerit pel president o presidenta o ho demana la majoria dels membres de la
corporació. El personal directiu present a la sessió s'ha de limitar a informar i, si s'escau, a
assessorar.

Els llocs de treball reservats pel personal directiu professional seran creats
amortitzats en el seu cas pel Ple municipal i tenen la següent configuració:

• Denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic,

• Requisits del lloc que inclou titulació, formació, experiència competències
professionals,

• Funcions,

" Retribucions complementàries,

• Sistema de provisió,

La designació d'aquest personal directiu professional és competència del Ple
municipal, a proposta de l'Alcalde/ssa.

Atès que l'article 20.dos de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos
Generals de l'Estat per 2016 permet la contractació de personal laboral temporal
per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringirà als sectors, tasques i .
categories professionals que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.

Atès que actualment a la plantilla de personal de l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès resta vacant la plaça amb referència 10301, Cap Servei d'informàtica, sent
el lloc de treball on encaixa l'adaptació del contingut funcional així com la
modificació del règim jurídic regulador de les condicions del lloc de treball.

Atès que l'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, estableix que les corporacions locals hauran d'aprovar la plantilla de
personal incloent tots els llocs de treball, havent de respondre la seva composició
als principis de racionalitat, economia i eficiència i establir-se d'acord amb
l'ordenació general de l'economia.

Cort, 14 - 087:2.0Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat
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Atès que l'article 27.1. del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya estableix que la
plantilla de personal es pot modificar amb posterioritat a l'aprovació del pressupost
durant l'any de la seva vigència, per respondre a l'establiment de nous serveis, per
a l'ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per a
l'exercici següent, com també si respon a criteris d'organització administrativa
interna, considerant que en el supòsit que s'informa concorren aquests motius per
les raons exposades en el paràgraf anterior.

Atès que existeix dotació pressupostària per fer-se càrrec de les despeses i
retribucions assignades al lloc de treball, no sent necessari modificar els imports
consignats al Capítol l del pressupost municipal.

Per tot això, s'ACORDA:

Modificar la plantilla de personal per tal de reclassificar la plaça amb referència
10301, passant a denominar-se Cap de Sistemes d'informació i noves tecnologies,
classificada dins del grup A, de personal directiu , amb el contingut i requisits
establerts a la fitxa de lloc de treball que acompanya aquest Acord.

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat
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MOCiÓ QUE EL GRUP MUNICIPAL DE VILAFRANCA EN COMÚ PRESENTA AL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS PER A LA RECLAMACiÓ DE RETORN DELS
IMPORTS COBRATS INDEGUDAMENT PER PART DE LES EMPRESES D'ENERGIA, A LES
FACTURES DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRICD'EDIFICIS! ENLLUMENAT PÚBLIC AMB TARIFES
3.013.1 CONTRACTATS PER L'AJUNTAMENT DES DE L'ENTRADA EN VIGOR DEL REIAL DECRET
1164/2001 DE 26 D'OCTUBRE.

,EXPOSICIÓ DE MOTiUS

Atès que aquest grup municipal ha estat coneixedor que per part de les empreses
subministradores d'energia han estat cobrant de manera presumptament il.legal, imports
significatius en les factures de subministrament elèctric de diferents ajuntaments.

Atès que segons regula el Reial decret 1164/2001 de 26 d'octubre, l/por el que se establecen
tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica", indicant en el
seu article 9, que: "el control de la potència demandada es realitzarà mitjançant la instal.lació
dels corresponents aparells de mesura (maxímetre) que registraran la potencia quart horària
màxima demandada a cada període tarifari, punta, pla o vall del període de facturació".

Atès que l'any 2001 els comptadors eren mecànics i no incorporaven el maxímetre indicat,
donat que van començar a ser instal.lats per les empreses subministradores al voltant de l'any. \ '
2008.

Atès que les comercialitzadores en el període comprès entre el 2001 i 2008 han estat facturant
de forma sistemàtica el 100 % de la potència contractada, quan en realitat haurien d'haver
facturat el 85% ja que els comptadors no incorporaven els elements necessaris per facturar
correctament la potència contractada.

Atès que en aquest període de temps, q la gran majoria dels subministraments, la potència
contractada sempre es trobava per sobre de les necessitats, puix que era un concepte
econòmic i no es tenien en compte els excessos o penalització per la seva configuració, de
manera que les quantitats cobrades indegudament per les comercialitzadores podrien ser
considerables.

Atès que es possible qUf2 les comercialitzadores hagin pogut estar cobrant d'igual.manera a
partir del 2008, el 100% de la potència contractada, incorrent en un incompliment clar de la
normativa legal que recull l'article 9 del Reial decret 1164/2001 de 26 d'octubre que fixa els
peatges d'accés i estableix que, en el tipus de tarifes per a empreses està regulat que s'apliqui
un recàrrec en cas que el consum de potència elèctrica sigui superior al contractat i una rebaixa
si és menor. . .

Atès que en diferents resolucions, la Direcció General d'Energia de la Generalitat de Catalunya
ha exigit a diferents comercialitzadores que tornin els diners cobrats en excés de manera
¡1.legal en diverses factures de subministrament elèctric, tot constatant, que ¡es companyies
van vulnerar la lleien cobrar més potència elèctrica de la demandada.



Atès que aquest ajuntament ha contractat diferents subministraments d'energia afectats per
aquesta legislació i que s'hagin pogut produït cobraments indeguts i presumptament il.legals
per part de les empreses subministradores, d'acord amb el que indica la normativa vigent des
de l'any 2001.

Atès que la majoria dels possibles cobraments irregulars se situen en els contractes amb la
tarifa 3.0 i 3.1 que es contracten per consums superiors als lSkW, estant obligades les
empreses a instal.lar obligatòriament un maxímetre per mesurar la potència que s'ha utilitzat
realment.

Atès que la llei preveu que si la potència màxima demandada en el període a facturar és
inferior al 85% de la potència contractada, la potència a facturar ha de ser com a màxim igual
al 85% de l'esmentada potència contractada.

Atès que aquest cobrament presumptament jJ.legal pot suposar desenes de milers d'euros
incorrectament abonats pel nostre ajuntament en concepte de potencia no consumida,
'd'acord amb l'article 9 del Reial decret esmentat.

Atès que el termini legal per poder fer reclamacions a les companyies elèctriques esta
establert en un període de fins 15 anys enrere.

El grup municipal de Vilafranca en Comú proposa al Ple els següents

Acords:

1. Instar el Govern a que, en virtut de les competències atorgades per la Llei 24/2013, de
26 de desembre, del sector elèctric i per la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), incoï una exhaustiva
investigació que tingui com a objectiu aclarir la presumpta vulneració per part
d'algunes empreses comercialitzadores. d'energia elèctrica de la legislació en matèria
•. '\

de tarifes d'accés a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.

2. Instar la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència al fet que, en virtut de les
competències que li atorga la Llei 3/2013, de 4 de juny, dugui a terme les
comprovacions necessàries de les propostes comercials de les empreses
comercialitzadores d'energia elèctrica i, en cas que es demostrin vulneracions de les
obligacions d'aquelles en relació al subministrament, iniciï els tràmits pertinents per
sancionar aquelles empreses que hagin incorregut en elles.

3. Fer una revisió de totes les factures de subministrament elèctric de les tarifes 3.0 i 3.1
abonades per aquest ajuntament des de la data d'entrada en vigor del Reial decret
1164/2001 de26 d'octubre fins el dia d'avui.

4. Determinar mitjançant l'estudi detallat de les factures, el total de les quantitats
indegudament facturades per les. empreses d'energia en concepte de potència o
d'altres i abonades pel nostre ajuntament.

5. Sol.licitar una resolució a la Direcció General d'Energia de la Generalitat de Catalunya,
autoritat competent segons la llei, que reconegui els cobraments il.legals realitzats a
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès per part de les diferents empreses d'energia .•

6. Presentar una reclamació formal a les empreses energètiques corresponents, per la
quantitat total cobrada il.legalment a aquest ajuntament d'acord amb la facturació
realitzada per cada una, incloent els interessos legals corresponents al temps
tra nsco rregut.



7. Interposar les denuncies corresponents per la via administrativa o judicial, necessàries
per p.oder recuperar els diners cobrats a aquest ajuntament presumptament de
manera presumptament fraudulenta per les empreses d'energia, en cas de no produir-
se de manera voluntària i negociada el retorn de les quantitats indegudament
cobrades

8. Destinar els diners recuperats d'aquesta facturació indeguda a la lluita contra la
pobresa energètica, a l'estalvi energètic i a projectes d'energies renovables a
l'enllumenat públic i edificis públics del municipi.

9. Informar a tots els comerços i industries del municipi, sobre el possible cobrament
indegut en les tarifes 3.0 i 3.1, en concepte de potència, efectuats per les empreses
subministradores d'energia en el seus serveis contractats des de l'any 2001 i oferir-los
assessorament de com formular les reclamacions corresponents.

10. Traslladar els presents acords al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, la
Direcció General d'Energia de la Generalitat de Catalunya, als Grups Polítics del
Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, al Síndic de Greuges de Catalunya, a totes les
empreses subministradores d'energia d'aquest Ajuntament, a les Associacions de
Veïns i Veïnes del municipi i a les associacions empresarials i de comerç.

Vilafranca del Penedès, 18 d'abril de 2017
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MOCiÓ PER LA CREACiÓ D'ESPAIS DE DEBAT CONSTITUENT QUE PRESENTA VILAFRANCA EN
COMÚ A L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEl PENEDÈS

Els Espais de Debat Constituent (EDC) són fòrums de debat transversal, amb capacitat d'escoltar
opinions diferents, d'implicar a la ciutadania, de totes les ideologies i posicions socials i de
recollir les preocupacions dels moviments socials, on en reunions periòdiques es discuteix un
model de societat consensuat, formulant propostes organitzatives i un conjunt de drets i
obligacions que de manera vinculant, es recullin en una futura Constitució, la qual s'haurà de
ratificar posteriorment en un referèndum.

Atès la persistència de la crisi econòmica i social, malgrat la millora d'algunes dades
macroeconòmiques, afegida a la crisi institucional i territorial manifestada des de fa anys a
Catalunya i que afecta al conjunt de la ciutadania.

Atès que la necessitat de replantejar-nos el marc de convivència territorial i institucional
constitueix una invitació a redissenyar entre tots una proposta constitucional que ens permeti
encarar futur sostenible i pacífic.

Atès que el poble de Catalunya té la legitimitat per a començar un procés constituent propi,
democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant, amb el reconeixement, el
suport i l'aval de les institucions catalanes.

Atès la compatibilitat d'aquest projecte amb les possibles sortides al procés en curs, ja sigui una
República catalana independent o ja sigui un encaix confederal o federal amb la resta de l'Estat
espanyol.

Atès la Resolució 263/XI del Parlament de Catalunya datada el 27 de juliol del 2016 que insta a
posar a disposició de la ciutadania els recursos que calguin per a aconseguir un debat
constituent de base social, transversal, plural, democràtic i obert. (Veure annex -1).

Atès que l'Ajuntament representa la institució més propera a tots els habitants del municipi i
està al servei de tothom, amb independència de la condició i ideologia de cadascú.

Proposem que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès:

1. Seguint la Resolució 263/XI del Parlament de Catalunya, promogui, des d'una
perspectiva inclusiva, la creació d'Espais de Debat Constituent.

2. Comuniquj a tots els partits, associacions i organismes representatius d~ la societat civil
presents a la vila, aquest projecte de procés participatiu.

3. Convoqui i,presideixi una primera reunió i proposi la creació d'un Comit,è Organitzador
Territorial (COT) que impulsi la formació dels Espais de Debat Constituent (EDC).

4. Proporcioni els mitjans necessaris perquè les persones interessades puguin dur a terme
el projecte.



Annex 1 - Moció per la creació d'Espais de Debat Constituent (EDC)

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

XI legislatura . període intermedi. número 200 . dilluns 1 d'agost del 2016

1.10. Acords i resolucions

Resolució 263/XI del Parlament de Catalunya, per la qual es ratifiquen l'Informe i les Conclusions de la Comissió
d'Estudi del Procés Constituent

260-00001/11

ADOPCiÓ: Ple del Parlament, sessió 21, 27.07.2016, DSPC-P34

El Ple del Parlament ratifica l'Informe de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent, les Conclusions del qual tenen
el contingut següent:

1. Actualment, no hi ha cap marge d'acció per al reconeixement del dret de decidir del poble català dins el marc
jurídic constitucional i legal espanyol. L'única manera possible d'exercir aquest dret és per la via dè la desconnexió i
l'activació d'un procés constituent propi.

2. El poble de Catalunya té la legitimitat per a començar un procés constituent propi, democràtic, de base
ciutadana, transversal, participatiu i vinculant, amb el reconeixement, el suport i l'aval de les institucions catalanes.

3. Les experiències comparades d'altres països avalen el camí emprès per Catalunya per a anar construint un
model singular de procés constituent, ateses les circumstàncies socials, culturals, polítiques i econòmiques que ens
són pròpies.

4. Cal vetllar perquè el marc metodològic del procés constituent sigui consensuat, públic, transparent i compartit
amb tota la societat i amb les institucions que l'avalen. El procés constituent ha de tenir la capacitat d'encabir totes
les sensibilitats ideològiques i socials des del primer moment, també a l'hora de fixar-ne els indicadors, el calendari i
totes les altres qüestions que afectin el mètode emprat per a fer avançar el procés.
5. El procés constituent ha de constar de tres fases: una primera fase de procés participatiu, una segona fase de

desconnexió amb l'Estat espanyol i convocatòria d'eleccions constituents per a formar una assemblea constituent,
que haurà de redactar un projecte de constitució, i una tercera fase per a la ratificació popular de la constitució per
mitjà de referèndum.
6. El procés participatiu previ ha de tenir com a òrgan principal un Fòrum Social Constituent format per
representants de la societat civil organitzada i dels partits polítics. El Fòrum Social Constituent ha de debatre i
formular un conjunt de preguntes sobre continguts concrets de la futura constitució, que hauran d'ésser resoltes per
la ciutadania mitjançant un procés de participació ciutadana. El resultat d'aquesta participació ciutadana constituirà
un mandat vinculant per als integrants de l'assemblea constituent, que els hauran d'incorporar al text del projecte de
constitució.
. 7. Després de la fase de participació ciutadana", es comPletarà la desconnexió amb la legalitat de l'Estat espanyol
per mitjà de l'aprovació de les lleis de desconnexió per part del Parlament de Catalunya i d'un mecanisme unilateral
d'exercici democràtic que servirà per activar la convocatòria de l'Assemblea Constituent. Les lleis de desconnexió no
són susceptibles de control, suspensió o impugnació per part de cap altre poder, jutjat o tribunal..

8. El Parlament de Catalunya empara el procés constituent que s'ha de dur a terme a Catalunya. A aquest efecte,
el Parlament insta el Govern a posar a disposició de la ciutadania els recursos que calguin per a aconseguir un debat
constituent de base social, transversal, plural, democràtic i obert. Amb aquest objectiu, el Parlament de Catalunya
haurà de crear una comissió de seguiment del procés constituent.'

9. L'Assemblea Constituent, una vegada convocada, elegida i constituïda, disposarà de plens poders. Les decisions
d'aquesta assemblea seran de compliment obligatori per a la resta de poders públics i per a totes les persones físiques
i jurídiques. Cap de les decisions de l'assemblea no serà tampoc susceptible de control, suspensió o impugnació per
cap altre poder, jutjat o tribunal. L'Assemblea Constituent haurà d'establir mecanismes per a garantir la participació
directa, activa i democràtica de les persones i deia societat civil organitzada en el procés de discussió i elaboració de
propostes per al projecte de constitució.

10. Una vegada l'Assemblea Constituent haurà aprovat el projecte' de constitució, s'haurà de convocar un
referèndum constitucional perquè el poble de Catalunya aprovi o rebutgi d'una manera pacífica i democràtica el text
de la nova Constitució.

11. El procés constituent ha d'incorporar des de l'inici la perspectiva de gènere, d'una manera transversal i amb
una estratègia dual, amb l'objectiu de trencar les inèrcies històriques de la nostra societat i fer un procés constituent
que ho sigui també per a totes les persones.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2016.
La secretària quarta, Ramona Barrufet'i Santacana; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell i Lluís
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