
 

JORNADA: “AMPLIANT ELS LÍMITS DE LA 
CIUTADANIA EUROPEA: LA INICIATIVA 

CIUTADANA EUROPEA (ICE)” 
Divendres 11 de maig de 2012 

Parlament de Catalunya- Barcelona 
9.00h – 18:30h 

 

 

Des del passat mes d'abril, mitjançant la ‘Iniciativa Ciutadana Europea’ (ICE), la ciutadania europea 
pot demanar a la Comissió Europea que proposi legislació en algun dels seus àmbits de 
competència. Ens trobem davant d'una nova eina de participació ciutadana i de proximitat 
democràtica de les institucions comunitàries, que ofereix noves oportunitats i planteja nous reptes, 
alhora que obre diversos interrogants.  

En què consisteix la ICE? Quin és el seu valor afegit, respecte d'altres eines de participació? Quin 
paper hi juga cada actor (Comissió Europea, Estats, societat civil)? Què exigeix el Reglament de la 
ICE aprovat el febrer de 2011 pel Parlament Europeu i el Consell de la Unió d'Europa? Quins temes 
es poden contemplar en una ICE? Com es desenvolupa el procediment a cada país? Quin impacte 
tindrà en la participació ciutadana? I en el concepte de la ciutadania europea? 

Aquestes i d’altres qüestions seran plantejades en el decurs de la Jornada. Amb ella, la Fundació 
Francesc Ferrer i Guàrdia, conjuntament amb altres entitats europees,  col·labora en l’objectiu de 
donar a conèixer la ICE, així com les reflexions i debats que està generant a Europa. 

La Jornada tractarà qüestions bàsiques sobre la ICE, d’interès pel conjunt de la ciutadania; però 
també entrarà en el detall d’aspectes tècnics i jurídics, a través de workshops paral·lels. En 
conseqüència, reunirà tant a especialistes en aquest àmbit, com a públic en general interessat en la 
participació ciutadana i en la construcció de la democràcia europea. 

PER QUÈ UNA JORNADA SOBRE LA ICE ARA?  

Malgrat la seva importància en termes de participació democràtica i de reforç del concepte de la 
ciutadania europea, la recent entrada en vigor de la ICE ha passat força desapercebuda en la nostra 
societat. Aquesta Jornada, coincidint amb els actes que es porten a terme al voltant del Dia 
d’Europa, permet difondre l’existència d’aquest nou instrument polític europeu, analitzar-ne les 
virtuts i les mancances que hi puguin sorgir en la seva aplicació pràctica, i de retruc, reflexionar 
sobre el procés de construcció d’una Europa política en l’actual context de crisis. 

EN QUÈ CONSISTEIX LA ICE? 

La ICE contempla que un milió de ciutadans/es de la Unió Europea, procedents de com a mínim set 
Estats membres, puguin demanar a la Comissió Europea que proposi legislació en algun dels seus 
àmbits de competència. 

Per poder impulsar una ICE és necessària la creació d'un comitè de ciutadans/es de com a mínim 
els set Estats, i amb edat suficient per votar al seu país, que gestioni la iniciativa durant tot el procés. 
Les organitzacions no poden impulsar una ICE, però poden donar-los recolzament amb total 
transparència. Així mateix, tots els ciutadans/es amb edat suficient per votar, poden donar 
recolzament a una ICE amb la seva signatura.  



Cada Estat i la Comissió Europea, intervindran en el procés per validar la proposta i verificar totes 
les dades de les persones adherides. En la fase final, la Comissió Europea examinarà les propostes 
que hagin obtingut un milió de signatures, i determinarà si inicia algun procediment legislatiu o bé 
desestima la iniciativa.  

QUÈ PRETÉN LA JORNADA? 

- Donar a conèixer la ICE, les seves característiques i el procediment per presentar-la.  

- Debatre sobre les oportunitats que la ICE ofereix en relació a la participació democràtica de la 
ciutadania europea. 

- Analitzar les incògnites que es plantegen sobre la seva aplicació pràctica, especialment en 
referència als aspectes jurídics: Quins continguts poden formar part d'una ICE? Quins drets tenim 
com a ciutadans/es? Com es garanteix la protecció de dades i la validació de firmes a cada país?  

ORGANITZADORS 

La jornada és organitzada per la Fundació Ferrer i Guàrdia, una entitat sense ànim de lucre amb una 
dilatada experiència en el suport a la participació ciutadana com a garantia democràtica i en la 
promoció de la unitat europea.  

Hi col·laboren altres entitats europees, en el marc del projecte europeu “ECI-LINK”. Aquest projecte, 
liderat per l'organització sense afany de lucre European Citizen Action Service (ECAS, amb seu a 
Brussel·les), compta amb el suport de la Comissió Europea, dins el Programa “Europe for Citizens”. 
Les altres organitzacions participants en el projecte són: Austrian Institute for European Law and 
Policy (Àustria), Toute l’Europe (França), Government To You (Bèlgica) i Universitat d’Estocolm.  

LLOC 

Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella s/n. Barcelona 
 

 

• Metro: Línia 1 (Arc de Triomf), línia 4 (Barceloneta) 

• Tren: Arc de Triomf i Estació de França 

• Trambesòs: T4 (Wellington) 

• Autobusos: 10, 14, 39, 40, 41, 42, 51, 141 i B25 

• Aparcaments: Av. Marquès de l'Argentera, 8 (Estació de 
França); Pl. Comercial, 1; C. Comerç, 32; Pg. Lluís 
Companys, 21; C. Ramon Trias Fargas, 21. 

 
 
 

 
   



PROGRAMA  

 
9:00h: Acreditació i recollida de materials.  

9:30h: Obertura. Benvinguda institucional presidida per: 

• Núria de Gispert i Català, Presidenta del Parlament de Catalunya 

• Joan-Francesc Pont i Clemente, President de la Fundació Ferrer i Guàrdia 

• Oriol Illa, Director de la Fundació Ferrer i Guàrdia 

 
10:00h El procés de creació política de la Unió Europea i la construcció de la ciutadania 
europea. Introducció a la ICE.  

Quin és el context de la ICE, dins l’ampli procés de construcció de la ciutadania europea? 
Després de l’intent fracassat d’aprovar una Constitució europea, amb l’entrada en vigor del 
Tractat de Lisboa, s’ha atorgat més protagonisme al Parlament Europeu i s’ha consagrat el 
dret a la ICE, que s’ha començat a aplicar des de l’1 d’abril de 2012. Es pot interpretar com 
un primer test de la capacitat dels ciutadans europeus per impulsar i coordinar 
reivindicacions comunes; i alhora, com a causa i/o efecte de la construcció d’una ciutadania 
europea diversa, plural i amb capacitat d’incidència política. En el panell comptarem amb 
diferents perspectives relatives a aquest procés. 

• Maria Badia, Diputada al Parlament Europeu 

• Jordi Xuclà, Diputat al Congrés 

• Santiago Castellà, professor de Dret Internacional Públic i Relacions Institucionals a la 
Universitat Rovira i Virgili (URV) 

 
11:00h Pausa - cafè 

 
11:30h:  Marc normatiu de la UE. Introducció al reglament i criteris legals a tenir en compte 
en el mecanisme de la ICE. 

Un dels requisits indispensables que ha de complir una ICE per tal d’entrar a tràmit és que 
versi sobre alguna competència de la Comissió Europea, amb les limitacions que es 
recullen en el seu reglament. Aquesta condició requereix comptar amb un coneixement de 
l’estructura de competències a nivell europeu. En aquest panell s’exposaran els criteris 
legals a tenir en compte, el reglament de la ICE, i l’arquitectura competencial europea. 

• Max Vives-Fierro, Director de la Fundació Catalunya-Europa 
• Lídia Santos, professora de Dret Internacional Privat de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). 

Modera: Joaquim Millán, advocat i consultor en l’àmbit europeu. 

 
12:30h: Panell de debat. Competències legals a Europa: De la teoria a la pràctica 

A més d’una reflexió sobre els aspectes democràtics que es deriven d’aquest nou 
instrument, representants d’iniciatives en marxa identificaran les ambigüitats i els problemes 
que poden sorgir en l’aplicació pràctica de la normativa que regula la ICE. 

• Tony Venables, Director d’European Citizen Action Service (ECAS) 

• Fernando J.Antón Pérez, representant de l’European Federation of Public Service 
Unions, promotors de la ICE per demanar l’aigua com un dret humà bàsic. 

• Luca Copetti, representant del comitè promotor de la ICE Fraternité 2020 

Modera: Carme Colomina, cap de la secció d’internacional del Diari Ara. 



 
13:30h: Dinar (ofert per l’organització i obert a totes les persones participants inscrites) 
 
14:45h Workshops paral·lels. En les sessions de la tarda s’aprofundirà en elements pràctics 
relacionats amb la ICE. 
 

1. La ICE Pas a pas. El procés i els elements a tenir en consideració per presentar una 
ICE.  

 En aquest grup s’abordaran els detalls de quin són els passos, els terminis i els requisits 
que s’han de seguir per presentar una ICE, des dels punts de vista jurídic, teòric i pràctic. 

• Andreu Olesti Rayo, Catedràtic de Dret Internacional Públic (Dret Comunitari 
Europeu) de la Universitat de Barcelona  
• Albert Royo, representant de la Comissió Europea a Barcelona 
• David del Valle, responsable d’Euronews a Espanya i representant del comitè 
promotor de la ICE Let me vote 

Modera: Marc Cases, President d’Esplac 

 
2. Saps què cal tenir en compte a l’hora de recollir les signatures? Saps com es 

protegeixen les dades de les persones que han signat? Certificació del sistema de 
recollida de signatures i de les declaracions de suport. La protecció de dades.  

 Un dels elements més sensibles d’una ICE és el procés de certificació de les signatures 
recollides, ja que tant la informació personal que es recull, com els mecanismes de 
recollida i les normatives de protecció de dades aplicables, poden diferir segons els estats. 
En aquest grup s’exposarà el procediment de diferents estats, amb especial atenció al cas 
de l’estat espanyol.  

• José Luis Viedma Lozano, subdirector de l’Oficina del Cens Electoral de l’Institut 
Nacional d’Estadística (INE)- organisme designat a l’Estat espanyol com autoritat per la 
verificació i certificació de la ICE. 

• Josep Domingo, Càtedra de privacitat de Dades a la Universitat Rovira i Virgili 

• Jordi Herrera Joancomartí, professor del Departament d’Enginyeria de la Informació i 
de les Comunicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Modera: Joffre Villanueva, patró de la Fundació Ferrer i Guàrdia 
 

3. Anàlisi del Reglament i casos pràctics: Com decideix la Comissió Europea si accepta 
o no la iniciativa ciutadana? Quines poden ser les respostes de la Comissió 
Europea? Què succeeix si la iniciativa no és acceptada? El dret d’apel·lació. 

En aquest grup s’aprofundirà en les variables i opcions que poden aparèixer un cop s’han 
certificat i presentat totes les signatures a la Comissió Europea. S’intentaran exposar 
quines són les respostes que pot donar la Comissió Europea i quin paper poden exercir en 
aquell punt del procés els representants de la ICE. 

 
• Montserrat Pi, professora de Dret Internacional de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) 
• Àngels Tomàs Gonzalo, representant del comitè promotor de la ICE per un Fons 
europeu de desenvolupament social I solidari 

• Marc Esteve del Valle, representant JEF-Catalunya, membre del Consell Executiu. 

Modera: Jesús Sanz, investigador de l’Institut d’Anàlisi Social i Polítiques Públiques de la 
Fundació Ferrer i Guàrdia 

 



16:30h: Coffee-break. 
 
 
17:00h: Exposició de les principals conclusions dels workshops.  

 
 

17:45h: Conferència final: ECI. Avancem en la pràctica de la ciutadania europea. 
Oportunitats i reptes. 

La conferència final ens ha d’ajudar a situar la ICE en el full de ruta de la construcció de la 
ciutadania europea. Volem reflexionar sobre els reptes de futur de la UE i, en particular, en els 
mecanismes de consolidació dels drets de la seva ciutadania en l’actual context de crisis.  

• Johannes Pichler, Director de l’Austrian Institute for European Law and Policy 

Presenta: Oriol Illa, Director de la Fundació Ferrer i Guàrdia 

 

18:15h-18:30h. Cloenda. 

• Carles Llorens. Director General de Cooperació al Desenvolupament, de la Generalitat 
de Catalunya. 

• Tony Venables. Director d’European Citizen Action Service (ECAS) 

• Oriol Illa. Director de la Fundació Ferrer i Guàrdia 

 
 
 
 
 
 

 
Amb el suport de: 

 
 

 

 

I la col·laboració de: 

 

 
Amb el partenariat europeu de: 

 
European Citizen Action Service (ECAS) 

Organitzacions que participen en el projecte: Austrian Institute for European Law and Policy 
(Àustria), Toute l’Europe (França), Government To You (Bèlgica) i Universitat d’Estocolm 


