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Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/11
TEXT ELABORAT PER LA PONÈNCIA
Reg. 54986 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlament

La Ponència de la Comissió del Reglament, nomenada el dia 16 de març de 2017
i integrada pels diputats Roger Torrent i Ramió i Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; i Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, s’ha reunit al Palau del Parlament el
dia 24 de març de 2017. Han assessorat la Ponència els lletrats Xavier Muro i Bas
i Antoni Bayona Rocamora i l’assessora lingüística Margarida Sanjaume Navarro.
Als efectes del que disposa l’article 126 i concordants del Reglament del Parlament, la Ponència proposa la següent:
Proposta de Reforma del Reglament del Parlament
Article 56. Compareixences i sol·licituds d’informació (addició d’un nou
apartat)

1. Les comissions han de substanciar la compareixença de les autoritats o els
funcionaris que, d’acord amb una llei, tenen l’obligació de comparèixer davant el
Parlament.
1 bis Les persones designades pel Ple del Parlament per a exercir funcions representatives o executives han de comparèixer davant l’òrgan parlamentari que ho
acordi per majoria absoluta.
2. Les comissions, per mitjà del president del Parlament, poden:
a) Demanar la informació i la documentació que necessitin al Govern, a qualsevol autoritat de la Generalitat i als ens locals de Catalunya. Les autoritats requerides,
en un termini no superior als vint-i-un dies, han de facilitar el que se’ls ha demanat o
bé han de manifestar al president del Parlament les raons fonamentades en dret per
les quals no poden fer-ho, perquè ho comuniqui a la comissió que ho ha demanat. Si
per raons de caràcter tècnic no fos possible trametre la documentació demanada, se
n’ha de facilitar la consulta, a les dependències administratives que correspongui,
a una delegació, designada per la comissió, integrada per representants de tots els
grups parlamentaris i assistida per experts, si la comissió així ho acordava.
Addició de nous articles

Article 78 bis. Conciliació horària
La Mesa del Parlament i les meses de les comissions, en l’elaboració de l’ordre
del dia, les convocatòries i l’ordenació dels debats, han de tenir en compte la conciliació horària en la determinació de l’horari d’inici i final de les sessions.
Article 93. Delegació de vot (addició a l’apartat 1)

1. Els diputats que amb motiu d’una baixa per maternitat o paternitat no puguin
complir el deure d’assistir als debats i les votacions del Ple i de les comissions de les
quals són membres poden delegar el vot en un altre diputat.
2. Els diputats poden delegar el vot en els supòsits d’hospitalització, malaltia
greu o incapacitat perllongada degudament acreditades. La Mesa del Parlament ha
d’establir els criteris generals per a delimitar els supòsits que permeten la delegació.
3. La delegació de vot s’ha de fer mitjançant un escrit adreçat a la Mesa del Parlament, en el qual han de constar els noms de la persona que delega el vot i de la que
rep la delegació, i també els debats i les votacions en què s’ha d’exercir o, si escau, la
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durada de la delegació. La Mesa, en admetre a tràmit la sol·licitud, estableix el procediment per a exercir el vot delegat, que pot incloure el vot telemàtic si és possible
i es pot exercir amb plenes garanties.
Addició de nous articles

Article 125 bis. Integració d’iniciatives
1. Les iniciatives legislatives que tenen un contingut similar es poden integrar en
una única tramitació si els proposants respectius ho acorden.
2. La Mesa del Parlament, un cop escoltada la Junta de Portaveus, ha de determinar el procediment per a integrar els textos de les iniciatives a què es refereix
l’apartat 1.
Article 135. Requisits (modificació de l’apartat 2)

1. Un projecte de llei pot ésser tramitat directament i en lectura única pel Ple del
Parlament o per una comissió, si la naturalesa del projecte ho aconsella o la simplicitat de la formulació ho permet. La tramitació en lectura única ha d’ésser acordada
pel Ple del Parlament, a proposta del Govern, de la Mesa del Parlament, un cop escoltada la Junta de Portaveus o a iniciativa d’aquesta.
2. Una proposició de llei, a sol·licitud del grup parlamentari promotor, es pot tramitar directament en lectura única. L’acord de tramitar en lectura única una proposició de llei correspon al Ple del Parlament, un cop escoltada la Junta de Portaveus.
3. El debat de la iniciativa legislativa en lectura única se subjecta a les normes
establertes per als debats de totalitat; finalment, el conjunt de la iniciativa se sotmet
a una sola votació.
Article 138. La tramitació en comissió de les proposicions de
llei d’iniciativa legislativa popular i el debat subsegüent en el Ple
(modificació de l’apartat 4.d)

1. Una vegada tingut el debat de totalitat, si s’aprova de tramitar la iniciativa legislativa, la comissió promotora pot participar en la tramitació davant la comissió
parlamentària corresponent per mitjà de les actuacions següents:
a) Ésser escoltada en els termes que aquest reglament estableix per a les compareixences de les organitzacions i els grups socials en el procediment legislatiu, abans
que s’obri el període de presentació d’esmenes a l’articulat.
b) Proposar compareixences de persones i entitats en el tràmit a què fa referència
la lletra a. Aquestes compareixences han d’ésser sotmeses a votació de la comissió
legislativa corresponent.
c) Designar un representant perquè assisteixi a la primera reunió de la ponència
nomenada per la comissió.
d) Participar, per mitjà del seu representant, amb veu però sense vot, en les reunions de la ponència.
2. Una vegada dictaminada la proposició de llei en comissió, el debat en el Ple
comença amb la intervenció dels promotors de la iniciativa.
3. La comissió promotora, als efectes del que estableixen els apartats 1 i 2, ha
de designar un representant i un suplent mitjançant un escrit adreçat a la mesa de la
comissió. El representant i el suplent han d’ésser membres de la comissió promotora.
4. La comissió promotora pot fer arribar a la Mesa del Parlament propostes o
queixes relatives a la tramitació de la iniciativa. La Mesa, una vegada escoltada la
Junta de Portaveus, ha de respondre a la comissió en el termini de quinze dies a
comptar de la recepció de les dites propostes o queixes.
Article 158. Mocions (modificació de l’apartat 2)

1. Tota interpel·lació pot menar a una moció en què la cambra manifesti la seva
posició. Aquesta moció en cap cas no pot ésser de censura al Govern.
2. El grup interpel·lant o el membre que signa la interpel·lació poden presentar la
moció fins a les dotze del migdia del primer dilluns o del primer dia hàbil després del
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dia en què es va substanciar la interpel·lació. Les mocions subsegüents a interpel·lacions substanciades en la darrera sessió plenària d’un període de sessions es poden
presentar fins al dilluns de la setmana anterior en la qual hauran d’ésser tramitades.
3. Les mocions han d’ésser congruents amb la interpel·lació substanciada. Les
mocions admeses a tràmit s’han d’incloure en l’ordre del dia de la sessió ordinària
següent a la de la substanciació de la interpel·lació.
4. Els grups parlamentaris, llevat del que formula la interpel·lació o el grup al
qual pertany qui l’ha formulada, poden presentar-hi esmenes fins a una hora abans
de la sessió en què s’ha de tramitar. Les esmenes que s’hi presenten han d’ésser congruents amb la interpel·lació substanciada i amb la moció.
5. El debat i la votació de la moció es fan d’acord amb el que estableix aquest
reglament per a les propostes de resolució.
Palau del Parlament, 24 de març de 2017
Roger Torrent i Ramió, Jordi Turull i Negre, GP JS; Mireia Boya e Busquet, GP
CUP-CC (en substitució de la diputada Anna Gabriel i Sabaté)

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE
REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP JS (reg. 55067).
D’acord amb l’article 105.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procediment d’urgència extraordinària sol·licitat per una cinquena part de diputats, del
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels
que són fixats en el procediment d’urgència ordinari, des de l’inici de la tramitació.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la carretera C-1413 al pas per Caldes de
Montbui
250-00851/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 54942 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 24.03.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54942)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
$E MODIÚCACIË

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar la redacció d’un nou estudi de la variant de Sentmenat i Caldes de Montbui corresponent a
la carretera C-1413a, d’acord amb els criteris territorials.
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