
premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 
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La mesa del Parlament: funcions i sistema d’elecció 

La mesa és el màxim òrgan de govern del Parlament de Catalunya i està 

integrada per una presidència, dues vicepresidències i quatre secretaries. 

Les funcions i la seva elecció estan regulades al Reglament del Parlament. 

 

Reglament del Parlament 

 

Article 37. Les funcions de la Mesa del Parlament 

1. La Mesa del Parlament és l’òrgan rector col·legiat del Parlament i és integrada 

pel president, per dos vicepresidents i per quatre secretaris. 

 

2. La Mesa actua sota la direcció del president del Parlament i representa el 

Parlament en els actes a què assisteix. 

 

3. Corresponen a la Mesa les funcions següents:  

a) Adoptar les decisions que requereixen les tramitacions parlamentàries, en cas 

de dubte o de llacuna reglamentària. 

 

b) Adoptar les decisions i les mesures que requereix l’organització del treball 

parlamentari. 

 

c) Executar els pressupostos del Parlament. 

 

d) Qualificar, d’acord amb el Reglament, els escrits i els documents d’índole 

parlamentària, i declarar-ne l’admissió o la inadmissió a tràmit. 

 

e) Decidir la tramitació de tots els escrits i els documents d’índole parlamentària, 

d’acord amb les normes establertes per aquest reglament. 

 

f ) Aplicar els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament, i elaborar les 

propostes de modificació que correspongui. 

 

g) Elaborar el pressupost del Parlament perquè, si escau, sigui aprovat pel Ple.  
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h) Controlar l’execució del pressupost i presentar al Ple l’informe sobre el 

compliment del pressupost corresponent a cada període de sessions. 

 

i) Aprovar la composició de les plantilles de personal del Parlament i les normes 

que regulen la manera d’accedir-hi. 

 

j) Complir qualsevol altra funció que li encomana aquest reglament i les de 

caràcter executiu que no són atribuïdes a cap òrgan específic. 

 

4. Si la Mesa ha d’exercir les funcions establertes per l’apartat 3.f, g, h i i,  s’ha de 

constituir en Mesa Ampliada i ha d’ésser integrada pels membres de la Mesa més 

un diputat designat per cada grup parlamentari que no tingui representació a la 

Mesa. La Mesa Ampliada adopta  les seves decisions pel sistema de vot ponderat. 

 

5. Per tal de complir les funcions a què fa referència l’apartat 3.h, la Mesa 

Ampliada ha de proposar al Ple la designació de tres diputats interventors per a 

cada període pressupostari, els quals han de supervisar el control de l’execució 

del pressupost i han de presentar a la Mesa un informe bimestral sobre l’execució 

pressupostària 

 

Article 38. Petició de reconsideració 

1. Si un grup parlamentari discrepa d’una decisió adoptada per  la Mesa del 

Parlament quant al compliment de les funcions a què fa referència l’article 37.3.a, 

d i e, en pot demanar la reconsideració. 

 

2. La petició a què fa referència l’apartat 1 ha d’ésser presentada davant la Mesa 

del Parlament, com a màxim, dos dies després d’haver-se publicat la decisió 

objecte de reconsideració o, si no s’ha publicat, abans que l’òrgan corresponent 

tramiti l’escrit o el document d’índole parlamentària. La presentació de la petició 

suspèn el tràmit fins que la Mesa del Parlament pren la decisió. La Mesa del 

Parlament no admet a tràmit cap recurs relatiu a un escrit que ha perdut la seva 

condició d’origen pel fet d’haver estat adoptat per la comissió o pel Ple.  

 

3. La Mesa del Parlament disposa d’un termini de quatre dies per a resoldre 

definitivament la petició de reconsideració mitjançant una resolució motivada, 
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escoltada la Junta de Portaveus. 

 

Article 39. Les funcions del president del Parlament 

 

1. El president del Parlament té la representació de la cambra; estableix i manté 

l’ordre de les discussions i dirigeix els debats amb imparcialitat i atent al respecte 

degut al Parlament; compleix i fa complir el Reglament, i exerceix totes les altres 

funcions que li confereixen l’Estatut d’autonomia de Catalunya, les lleis i aquest 

reglament. 

Entre aquestes altres funcions hi ha la que recull l’article 4 de la llei de la 

presidència de la Generalitat i del govern, que adjuntem a continuació:  

 

 “Dins els deu dies (hàbils*) següents a la constitució de la legislatura (...), el president 

o presidenta del Parlament, un cop consultats els representants dels partits i grups 

polítics amb representació parlamentària, ha de proposar al Ple un candidat o 

candidata a la presidència de la Generalitat. (*Els terminis indicats en dies per aquesta llei per a les 

actuacions del Parlament i del Govern es computen com a dies hàbils, entesos com a tals els dies feiners compresos 

entre dilluns i divendres). 

 

2. La Mesa del Parlament, per raons d’urgència, pot delegar en el president les 

funcions a què fa referència l’article 37.3.b, c i d, i també la concessió de les 

pròrrogues dels terminis establerts per aquest reglament. 

 

Article 40. Les funcions dels vicepresidents 

1. En cas de vacant, absència o impediment del president del Parlament, els 

vicepresidents, per ordre consecutiu, l’han de substituir amb els mateixos drets, 

deures i atribucions. Així mateix, també per ordre, han de complir qualsevol altra 

funció que els encomanin el president i la Mesa. 

 

2. La representació de la cambra que té el president del Parlament només pot 

ésser delegada, si escau, en un dels vicepresidents. 

 

Article 41. Les funcions dels secretaris 

Els secretaris supervisen i autoritzen, amb el vistiplau del president, les actes de 
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les sessions plenàries, de la Mesa i de la Junta de Portaveus, a més dels 

certificats que s’expedeixin; assisteixen el president durant les sessions per 

assegurar l’ordre en els debats i la correcció en les votacions; col·laboren en el 

desenvolupament normal dels treballs del Parlament, segons les disposicions del 

president, i compleixen, a més, qualsevol altra funció que els encomanin el 

president i la Mesa. 

 

Article 42. Procediment de presa de decisions de la Mesa 

1. La Mesa del Parlament es reuneix convocada pel president i és assessorada pel 

secretari general o pel lletrat que el substitueix, el qual redacta l’acta de les 

sessions i té cura, sota la direcció del president, de l’execució dels acords.  

2. Si, per vacant, per absència o per impediment dels membres de la Mesa, hi ha 

paritat a l’hora de prendre decisions, el president o qui en aquell moment 

n’exerceix les funcions ha de fer ús del vot de qualitat; altrament, s’ha d’aplicar 

el que estableix l’article 100.1. Aquest criteri també és aplicable a les meses de 

les comissions. 

 

Secció segona.  

L’elecció dels membres de la Mesa del Parlament 

 

Article 43. Procediment d’elecció dels membres de la Mesa 

1. El Ple elegeix els membres de la Mesa del Parlament  

en la sessió constitutiva del Parlament. 

 

2. Les votacions per a l’elecció dels càrrecs de la Mesa del Parlament es fan per 

mitjà de paperetes, que els diputats han de lliurar a la Mesa d’Edat per tal que 

siguin dipositades a l’urna preparada amb aquesta finalitat. 

 

3. Les votacions per als càrrecs de president, de vicepresidents i de secretaris es 

fan successivament. 

 

4. Un cop finida cada votació per a elegir els membres de la Mesa del Parlament, 

es fa l’escrutini. El president d’edat lliura les paperetes a un dels secretaris 

perquè les llegeixi en veu alta, i l’altre secretari anota els resultats de la votació i 
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tots els incidents esdevinguts en la sessió. 

 

5. Un cop acabades les votacions, els qui han estat elegits han d’ocupar llurs 

llocs. 

 

Article 44. Sistema d’elecció dels membres de la Mesa 

1. Per a l’elecció del president del Parlament, cada diputat ha d’escriure un sol 

nom a la papereta, i surt elegit qui obté la majoria absoluta. Si no s’assoleix 

aquesta majoria, s’ha de repetir l’elecció entre els dos diputats que s’hagin 

apropat més a la majoria, i surt elegit qui obté més nombre de vots. En cas de 

paritat, s’ha de repetir l’elecció, i, si la paritat persisteix després de quatre 

votacions, es considera elegit el candidat del grup parlamentari amb més 

diputats. 

 

2. Per a l’elecció dels dos vicepresidents, cada diputat ha d’escriure un nom a la 

papereta, i surten elegits els qui, per ordre correlatiu, obtenen una majoria de 

vots. 

 

3. Per a l’elecció dels secretaris, s’ha d’escriure un nom a la papereta, i surten 

elegits, per ordre de vots, els quatre que n’obtenen més. 

 

4. En cas de paritat en les eleccions dels vicepresidents i dels secretaris, cal 

atenir-se al que disposa l’apartat 1. 

 

5. S’ha de procedir a una nova elecció dels membres de la Mesa del Parlament si 

les sentències dictades en els recursos contenciosos electorals comporten un 

canvi en la titularitat de més del cinc per cent dels escons. Aquesta nova elecció 

s’ha de fer quan els nous membres del Parlament han adquirit la plena condició 

de diputats. 

 

Article 45. Còmput de vots 

En l’elecció dels membres de la Mesa es consideren nul·les les paperetes 

il·legibles i les que contenen un nombre de noms superior al requerit o noms 

relatius a persones que no han complert el que estableixen els articles 19 i 23, i 

es consideren vots en blanc les paperetes sense cap indicació escrita. Totes 
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aquestes paperetes serveixen, però, per a computar el nombre de diputats que 

han pres part en la votació. 

 

Article 46. Provisió de vacants 

Les vacants que hi hagi en la Mesa del Parlament durant la legislatura han d’ésser 

proveïdes per elecció del Ple, de la manera establerta pels articles 43, 44 i 45. 

 

 

 

 


