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Proposta de convocatòria d’una consulta popular per via de referèndum 

d’àmbit de Catalunya d’iniciativa popular, d’acord amb la Llei 4/2010 del 

17 de març, de consultes populars per via de referèndum 

 

Memòria Explicativa 

 

La Comissió promotora d’aquesta consulta, conformada per diverses organitzacions 

socials a les quals cal sumar el ple suport d’altres organitzacions de la societat civil, 

creiem que, en la situació actual, l’acció de govern hauria de donar prioritat a les 

polítiques de salut, educació i serveis socials. L’Estatut de Catalunya reconeix aquests 

drets i vincula a tots els poders públics de Catalunya. 

En aquest sentit, l’Estatut recull en el seu Article 37.1., que les disposicions que dictin 

aquests poders públics han de respectar aquests drets i s’han d’interpretar i aplicar en 

el sentit més favorable per a llur plena efectivitat. Encara més, tenint en compte que 

avui, a Catalunya, ja hi ha més de 200.000 persones que no reben cap prestació ni 

subsidi i un de cada cinc catalans ha entrat en el llindar de la pobresa. 

En una qüestió d’aquesta transcendència, creiem que els ciutadans i ciutadanes de 

Catalunya hauríem de ser consultats. Entenem que el mecanisme de la consulta 

popular per via de referèndum és el millor instrument per tal que la ciutadania pugui 

situar les prioritats que considera que ha de tenir l'acció política del Govern. 

Per tot això, d’acord al que disposa la llei 4/2010 de 17 de març, de consultes populars 

per via de referèndum, la Comissió promotora proposem la realització d’una consulta 

ciutadana en relació a si el Govern de la Generalitat ha de garantir de forma efectiva i 

prioritària el compliment dels drets a l’educació, la sanitat i els serveis socials 

contemplats a l’Estatut de Catalunya, i que es formularia segons el següent text: 

“Creu que l'acció del Govern de Catalunya hauria de donar prioritat a les 
polítiques de salut, educació i serveis socials, per garantir aquests drets bàsics i 
complir amb l'Estatut?” 



 

 

 

 

 

 

M. Hble. Sra. Núria de Gispert i Català 

Presidenta 

Parlament de Catalunya 

 

Molt Honorable Senyora, 

 

Ens adrecem a vostè, com a màxima representant del Parlament de Catalunya, 

per tal de fer-vos arribar una proposta de convocatòria d’una consulta popular 

per via de referèndum d’àmbit de Catalunya d’iniciativa popular, d’acord amb 

la Llei 4/2010 del 17 de març, de consultes populars per via de referèndum.  

La Comissió promotora d’aquesta consulta, conformada per diverses 

organitzacions socials a les quals cal sumar el ple suport d’altres organitzacions 

de la societat civil, creiem que, en la situació actual, l’acció de govern hauria de 

donar prioritat a les polítiques de salut, educació i serveis socials, per garantir 

aquests drets bàsics. Entenem que la consulta popular per via de referèndum és 

el millor mecanisme per tal que la ciutadania pugui ser consultada sobre les 

prioritats que considera ha de tenir l'acció política del govern. 

Per tot això, d’acord al que disposa la llei 4/2010 de 17 de març, de consultes 

populars per via de referèndum, la Comissió promotora que subscriu proposem a 

la Mesa del Parlament la realització d’una consulta ciutadana en relació a si el 

Govern de la Generalitat ha de garantir de forma prioritària el compliment dels 

drets a l’educació, la sanitat i els serveis socials, contemplats a l’Estatut de 

Catalunya. 



 

 

 

 

Esperant que s’atengui la nostra petició, restem a la vostra disposició i us 

saludem cordialment, 

 

 

 

Sr. Jordi Giró      Sr. Jordi Bonet 

 

 

  

Sr. Eloi Cortés      Sr. Ayoze Alfageme 

 

 

 

Sr. Joan Carles Gallego    Sr. Josep M. Àlvarez 

 

 

 

Sr. Fabian Mohedano      

 

 

Barcelona, 18 de juny de 2012 

 



 

 

  

 

 

 

 

Proposta de convocatòria d’una consulta popular per via de referèndum 

d’àmbit de Catalunya d’iniciativa popular, d’acord amb la Llei 4/2010 del 

17 de març, de consultes populars per via de referèndum 

 

Text de la pregunta 

 

 

Creu que l'acció del Govern de Catalunya hauria de donar 
prioritat a les polítiques de salut, educació i serveis socials, per 
garantir aquests drets bàsics i complir amb l'Estatut? 

 

  SI      NO 
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Comissió promotora 

 

1.-  Jordi Giró Castañer 

Adreça: Doctor Aiguader, 18, 08003 Barcelona 

2.- Jordi Bonet i Martí 

Adreça: Obradors, 6-8, Baixos, 08002 Barcelona 

3.- Eloi Cortés Serra 

Adreça: Junta de Comerç, 26, Baixos, 08001 Barcelona 

4.- Ayoze Alfageme 

Adreça: Riera d'Escuder, 47, baixos, 08028 Barcelona 

5.- Fabian Mohedano Morales 

Adreça: Avinyó, 44, 08002 Barcelona 

6.- Joan Carles Gallego i Herrera 

Adreça: Via Laietana, 16, 5a planta, 08003 Barcelona 

7.- Josep M. Àlvarez i Suàrez 

Adreça: Rambla del Raval, 29-35, 5a planta, 08001 Barcelona 

 

 


