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Sessió 5, dimarts 6 de juny de 2017

Comissió del Reglament

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de reforma del Reglament del Parlament. Tram. 211-00001/11. Jordi Turull 
i Negre, juntament amb 28 altres diputats del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Ela-
boració del Dictamen (text presentat: BOPC 352, 23; text elaborat per la ponència: 
BOPC 371, 6; esmenes a la totalitat: BOPC 388, 3).
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Dossier 2

Punt 1 | Elaboració del Dictamen

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/11

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ DEL REGLAMENT

A la Mesa de la Comissió de Reglament
La Ponència de la Comissió de Reglament, nomenada el dia 11 de maig de 2017 

i integrada pels diputats Carlos Carrizosa Torres i José María Espejo-Saavedra Co-
nesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Ferran Pedret i Santos i David Pérez 
Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Coscubiela Conesa i Josep Lluís 
Franco Rabell, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Alejandro Fernán-
dez Álvarez i María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya; Anna Gabriel i Sabaté i Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Roger Torrent i Ramió i 
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que n’ha estat designat 
ponent relator, de conformitat amb el que estableix l’article 118.4 del Reglament del 
Parlament, s’ha reunit al Palau del Parlament el dia 30 de maig i 1 de juny de 2017. 
Han assessorat la Ponència el secretari general Xavier Muro i Bas, el lletrat major 
Antoni Bayona i Rocamora i l’assessora lingüística Margarida Sanjaume i Navarro.

Després d’estudiar la Proposta de reforma del Reglament del Parlament i les es-
menes presentades, d’acord amb el que disposa l’article 118.1, 2 i 3 del Reglament 
del Parlament, la Ponència ha establert l’Informe següent:

Proposta de Reforma del Reglament del Parlament (tram. 211-00001/11)

TEXT PRESENTAT

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 re-
presentatives 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 qualse-

vol 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.
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TEXT PRESENTAT

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 conci-
liació horària en la determinació de l’horari d’inici i final de les sessions.

TEXT PRESENTAT

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 Par-
lament, 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 
durada de la delegació. La Mesa, en admetre a tràmit la sol·licitud, estableix el pro-
cediment per a exercir el vot delegat, que pot incloure el vot telemàtic si és possible 
i es pot exercir amb plenes garanties.

TEXT PRESENTAT

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 de-

terminar el procediment per a integrar els textos de les iniciatives a què es refereix 
l’apartat 1.

TEXT PRESENTAT

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 simpli-
citat 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 es-
coltada la Junta de Portaveus o a iniciativa d’aquesta.

2. Una proposició de llei, a sol·licitud del grup parlamentari promotor, es pot tra-
mitar directament en lectura única. L’acord de tramitar en lectura única una propo-
sició 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.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP Socialista (3)
De modificació de l’article 135, amb la redacció següent

«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 simpli-
citat 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 es-
coltada la Junta de Portaveus o a iniciativa d’aquesta.

2. Una proposició de llei, a sol·licitud del grup parlamentari proposant, es pot 
tramitar directament en lectura única. L’acord de tramitar en lectura única una 
proposició de llei correspon al Ple del Parlament, per una majoria de dues terceres 
parts, un cop escoltada la Junta de Portaveus.

2. bis. Tant en els supòsits dels projectes de llei, com de les proposicions de llei, 
en cap cas poden ser tramitades pel procediment de lectura única:

a) Les iniciatives que la seva naturalesa no ho aconselli o la seva formulació no 
ho permeti.

b) Les matèries que són objecte de desenvolupament bàsic de l’Estatut d’Autono-
mia, de conformitat amb l’article 62.

c) El projecte de llei de pressupostos.
d) Les matèries que són objecte de creació o modificació tributària.
e) La reforma de l’Estatut d’Autonomia.
f) Les matèries, que per la seva naturalesa, afectin l’estructura institucional de la 

Generalitat, llevat un acord per la unanimitat de la Cambra.
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.»

Esmena 2
GP de Ciutadans (5)
De modificació de l’article 135 que passa a tenir el següent redactat

Article 135. Requisits
1. Un projecte de llei o una proposició de llei pot ésser tramitat directament i en 

lectura única pel Ple del Parlament, només si la simplicitat de la formulació ho per-
met. La tramitació en lectura única ha d’ésser acordada pel Ple del Parlament amb 
el vot favorable de tres quartes parts dels diputats.

2. 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.

3. En cap cas poden tramitar-se per lectura única les iniciativa legislatives re-
ferides al desenvolupament o la reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la 
reforma del Reglament del Parlament, el règim electoral, les formes de participació 
ciutadana i les lleis de naturalesa pressupostària.

Apartat 1
Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot (4)
D’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 1 de l’article 135 del Reglament del 
Parlament de Catalunya

Entre l’acord del Ple per la tramitació de la lectura única i el debat en Ple o Co-
missió del Projecte o Proposició de llei ha de transcórrer un període mínim de 10 
dies, dins dels quals, els grups parlamentaris podran presentar esmenes al Projecte 
o Proposició de Llei, i el Govern fer ús de la prerrogativa prevista en l’article 111.2 
d’aquest Reglament.
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Apartat 2
Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot (5)
De modificació de l’esmena 5 de la Proposta de reforma del Reglament del 
Parlament que modifica l’apartat 2 de l’article 135, que queda redactat de la 
manera següent

2. Les proposicions de llei signades per tots els grups parlamentaris poden ésser 
tramitades en lectura única pel Ple del Parlament o per una comissió, d’acord amb 
el que estableix l’apartat 1. Un cop exercida la iniciativa i plantejada la petició per-
què sigui tramitada en lectura única, la Mesa del Parlament ordena de publicar la 
proposició de llei i de trametre-la al Govern, d’acord amb el que disposa l’article 
111.2.

Apartat 3
Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot (6)
De modificació de l’apartat 3 de l’Article 135 del Reglament del Parlament de 
Catalunya que queda redactat de la manera següent

3. El debat de la iniciativa legislativa en lectura única es farà sens perjudici del 
dret dels grups parlamentaris a presentar esmenes al text del projecte o proposició 
de Llei presentat. El debat en el Ple d’una iniciativa legislativa en lectura única se 
subjectarà a les normes establertes pels debats a la totalitat. I finalment se sotmetran 
a votació les esmenes presentades i el conjunt de la iniciativa.

Addició de nous apartats
Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot (7)
D’addició d’un nou apartat 4 a l’Article 135 del Reglament del Parlament de 
Catalunya

4. En qualsevol dels supòsits de tramitació d’una iniciativa legislativa per lectu-
ra única, aquesta es realitzarà respectant sempre el dret a sol·licitar el dictamen al 
Consell de Garanties Estatutàries, amb caràcter previ a la seva aprovació.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot (8)
D’addició d’un nou apartat 5 a l’Article 135 del Reglament del Parlament de 
Catalunya

5. Queden expressament exclosos del procediment de lectura única els projectes 
de llei i les Proposicions de Llei següents:

1. Els que comportin una reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, previs-
ta en l’article 132 del Reglament

2. Els que comportin el desenvolupament bàsic de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya a què es refereix l’article 122 del Reglament.

3. Els que afectin al Títol Preliminar o al Títol Primer de Drets, Deures i Princi-
pis Rectors de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

En aquests supòsits el procediment legislatiu serà el previst en el procediment 
legislatiu comú.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.
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TEXT PRESENTAT

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 1.d)
1. Una vegada tingut el debat de totalitat, si s’aprova de tramitar la iniciativa le-

gislativa, 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 compa-
reixences 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 reu-
nions 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.

TEXT PRESENTAT

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 
dia en què es va substanciar la interpel·lació. Les mocions subsegüents a interpel·la-
cions 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 con-
gruents 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.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (14)
De modificació i addició de l’Article 158

Article 158. Mocions
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 el dilluns posterior al ple. Les mocions subsegüents a interpel·lacions 
substanciades en la darrera sessió plenària d’un període de sessions es poden pre-
sentar 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 el mateix dilluns 
de la setmana del ple en el qual s’ha de substanciar. Les esmenes que s’hi presenten 
han d’ésser congruents amb la interpel·lació substanciada i amb la moció.

4 bis. Els grups parlamentaris poden acordar i registrar transaccions fins el 
mateix moment de tancament del registre del dia abans de la substanciació de 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.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 8 i el text 
de la proposta amb el redactat següent:

«Article 158. Mocions
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 de la setmana posterior a la 
setmana en què s’ha substanciat la interpel·lació o, si aquest és festiu, del primer dia 
hàbil següent. Les mocions subsegüents a interpel·lacions substanciades en la dar-
rera 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, hi poden presentar esmenes fins al mateix dilluns 
de la setmana del ple en què s’ha de substanciar o del primer dia hàbil posterior si 
aquell és festiu. Les esmenes que s’hi presenten han d’ésser congruents amb la inter-
pel·lació substanciada i amb la moció.

4 bis. Els grups parlamentaris poden presentar transaccions fins al mateix mo-
ment de tancament del Registre del dia hàbil anterior a la substanciació de 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.»
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ALTRES PROPOSTES DE REFORMA DEL REGLAMENT

Esmena de caràcter general

Esmena 9
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (20)
De modificació a tot l’articulat del Reglament

Adequar des d’una perspectiva no sexista la nomenclatura referida als càrrecs de 
representació i del personal laboral i funcionari del Parlament.

Substituir per exemple:
Presidència per President
Secretari per Secretaria
Diputat per diputat i diputada
Lletrat per lletrat i lletrada
Etc.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana una transacció consistent a introduir una referència 
d’adaptació lingüística pel que fa a les denominacions referides a persones en l’es-
mena tècnica d’una nova disposició final (el text de la qual consta al final de l’infor-
me) que autoritza la Mesa, perquè aprovi un text refós del Reglament, per a integrar 
les modificacions introduïdes per aquesta reforma del Reglament. L’adaptació lin-
güística haurà de tenir en compte, com a mínim, la utilització de mots epicens i el 
desdoblament de formes, si escau.

Article 6. Dret d’accés a la informació
Apartat 2
Esmena 10
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
D’addició de l’article 6.2

2. Les autoritats o l’administració requerides han de facilitar als diputats, prefe-
rentment per via electrònica o per escrit, la informació demanada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 10.

Article 10. Dret d’accés directe a la informació
Apartat 2
Esmena 11
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
De supressió d’una part del punt 2 de l’article 10

2. El personal que presta assistència a un grup parlamentari o a un membre del 
Parlament en les actuacions davant l’Administració de la Generalitat i les altres en-
titats i organismes a què fa referència l’article 6 ha d’ésser acreditat degudament. 
Aquest personal només pot actuar acompanyant el diputat corresponent.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 11 i el 
text de la proposta consistent a modificar l’apartat 2 de l’article 10 amb el redactat 
següent:

«2. El personal que presta assistència a un grup parlamentari o a un membre 
del Parlament en les actuacions davant l’Administració de la Generalitat i les altres 



CR 5
6 de juny de 2017

9 Dossier

entitats i organismes a què fa referència l’article 6 ha d’ésser acreditat degudament 
per la secretaria general del Parlament.»

Article 12. Drets econòmics i règim dels drets
Apartat 2
Esmena 12
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
D’addició a l’article 12.2

2. La quantitat i les modalitats de les assignacions dels diputats són fixades per la 
Mesa, dins els límits de la consignació pressupostària corresponent i sense que mai 
superin tres vegades el salari mínim interprofessional.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 12.

Article 25. Causes de suspensió
Addició de nous apartats
Esmena 13
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (23)

D’addició d’un punt 4t a l’article 25
4. La mera condició d’investigat en un procediment penal per part d’un òrgan 

judicial de l’àmbit penal per un delicte de l’àmbit de corrupció política provocarà 
immediatament la suspensió de la condició de diputat per un període de tres me-
sos. Finalitzat aquest període la Comissió de l’Estatut del Diputat resoldrà sobre la 
pròrroga d’aquesta suspensió o sobre el seu alçament. En qualsevol moment que es 
produeixi el dictat d’una resolució d’arxiu ferma d’aquest procediment, aquest fet 
comportarà la recuperació automàtica de la plenitud de la condició de diputat prè-
viament suspès.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 13.

Article 37. Les funcions de la Mesa del Parlament
Apartat 3
Lletra f
Esmena 14
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (17)
D’addició a l’article 37.3 lletra f

3. Corresponen a la Mesa les funcions següents:
f) Aplicar els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament, i elaborar les 

propostes de modificació que correspongui. En tot cas, respecte els serveis de nete-
ja, manteniment i restauració aquests seran desenvolupats directament per personal 
propi del Parlament no sent-ne possible l’adjudicació a un tercer.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 14.
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Article 48. Composició de les comissions
Addició de nous apartats
Esmena 15
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (18)
D’addició d’un nou punt 5 a l’article 48

5. En els treballs de les comissions hi poden participar especialistes, tècnics o 
membres d’entitats ciutadanes, els quals poden assistir a les reunions al Parlament, 
en nombre no superior al dels diputats.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 15 i el 
text de la proposta consistent a addicionar un apartat 5 a l’article 48 amb el redactat 
següent:

«5. En els treballs de les comissions els diputats poden ésser assistits per espe-
cialistes, tècnics o membres d’entitats ciutadanes, en un nombre no superior al dels 
diputats, sense excedir en cap cas el nombre de dos assistents.»

Article 50. Vacants i substitucions dels membres de les meses
Apartat 4
Esmena 16
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió de l’article 50 punt 4 del reglament

4. Si un membre de la mesa és l’únic representant del seu grup en la comissió i 
vol intervenir en el debat, el grup al qual pertany pot nomenar un altre diputat no-
més perquè el substitueixi a la mesa mentre intervingui en el debat per a expressar 
la posició del grup.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 16.

Article 51. Assistència i publicitat de les sessions
Apartat 2
Esmena 17
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació de l’article 51 punt 2

2. Les sessions d’una comissió només poden ésser secretes si aquesta ho acorda 
per majoria de dos terços, a iniciativa de la mesa respectiva, de tres grups parlamen-
taris o de la tercera part dels seus membres.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 17.

Article 54. Convocatòria i fixació de l’ordre del dia
Apartat 3
Esmena 18
GP de Junts pel Sí (3)
De supressió a l’article 54 punt 3 de la coma que hi ha entre «la mesa 
respectiva» i «i els portaveus de la comissió»

3. Les sessions de les comissions són desconvocades pel president de la comissió, 
d’acord amb la mesa respectiva, i els portaveus de la comissió, bé a iniciativa del 
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president, bé a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels mem-
bres de la comissió.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 18.

Addició de nous articles
Esmena 19
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (7)
D’addició d’un nou article 55 bis

Article 55 bis Assistència i publicitat de les sessions
1. Les sessions dels grups de treball són públics.
2. Les sessions dels grups de treball només poden ésser secrets si aquests ho 

acorden per majoria de dos terços, a iniciativa de la Mesa del Parlament, de tres 
grups parlamentaris o de la tercera part dels seus membres.

3. La Mesa del Parlament ha d’adoptar les disposicions necessàries per a facili-
tar la presència a les sales on es té la sessió a les persones el treball o la responsa-
bilitat de les quals ho requereix.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 19 i el 
text de la proposta consistent a addicionar un nou article 55 bis amb el redactat se-
güent:

«Article 55 bis. Assistència i publicitat de les sessions
1. Les sessions dels grups de treball són públiques.
2. Els grups de treball, a iniciativa de la mesa de la comissió, de tres grups par-

lamentaris o de la tercera part dels membres de la comissió, poden acordar per ma-
joria de dos terços que les sessions no siguin públiques.

3. La Mesa del Parlament ha d’adoptar les disposicions necessàries per a faci-
litar l’assistència a les reunions dels grups de treball de les persones que hi siguin 
requerides.»

Article 57. Sol·licitud de compareixença
Apartat 3
Esmena 20
GP de Junts pel Sí (4)
D’addició a l’article 57 punt 3

3. Si l’acord no es pronuncia en sentit contrari, la mesa de la comissió pot deci-
dir si la compareixença es desenvolupa en el ple de la comissió, o en una subcomis-
sió, d’acord amb l’article 61. Així mateix també pot decidir que la compareixença es 
tingui per videoconferència si les circumstàncies dels compareixents ho aconsellen.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 20.
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Article 58. Substanciació de les compareixences
Apartat 1
Esmena 21
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
D’addició a l’article 58.1

1. La compareixença comença amb la presentació dels compareixents a càrrec 
del president de la comissió o de la subcomissió, el qual els dóna la paraula per un 
temps màxim de trenta minuts, excepte que la Mesa de la Comissió n’estableixi una 
altra durada, perquè informin sobre l’objecte de la compareixença. Després interve-
nen el grup o els grups que l’han sol·licitada, per un temps màxim de deu minuts, i, a 
continuació, els altres grups parlamentaris, per un temps màxim de deu minuts, excepte 
que la Mesa de la Comissió n’estableixi una altra durada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 21 i el 
text de la proposta consistent a modificar l’apartat 1 de l’article 58 amb el redactat 
següent:

«1. La compareixença comença amb la presentació dels compareixents a càrrec 
del president de la comissió o de la subcomissió, el qual els dóna la paraula per un 
temps màxim de trenta minuts, llevat que la mesa de la comissió n’estableixi una du-
rada superior, perquè informin sobre l’objecte de la compareixença. Després inter-
venen el grup o els grups que l’han sol·licitada, per un temps màxim de deu minuts, 
i, a continuació, els altres grups parlamentaris, per un temps màxim de deu mi-
nuts, llevat que la mesa de la comissió n’estableixi una durada superior. Els temps 
màxims d’intervenció es poden reduir si ho estableix la mesa de la comissió, d’acord 
amb els portaveus dels grups parlamentaris.»

Article 66. Comissions d’investigació
Addició de nous paràgrafs
Apartat 1
Esmena 22
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
D’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 1 de l’Article 66 del Reglament del 
Parlament de Catalunya

L’acord del Ple pel que s’acordi crear una comissió d’investigació haurà de deli-
mitar el seu objectiu i abast, així com els continguts bàsics del Pla de Treball de la 
Comissió d’Investigació.

Apartat 3
Esmena 23
GP de Catalunya Sí que es Pot (2)
D’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 3 de l’Article 66 del Reglament del 
Parlament de Catalunya

L’acord de creació d’una Comissió d’Investigació per aquest procediment haurà 
de contenir al menys la concreció del seu objectiu i abast i els continguts bàsics del 
Pla de Treball de la Comissió d’Investigació.
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Apartat 4
Esmena 24
GP de Ciutadans (1)
D’addició a l’article 66 que passa a tenir el següent redactat

4. Les comissions d’investigació, abans d’iniciar llurs actuacions, han d’elaborar 
i aprovar un pla de treball. En el cas de les comissions d’investigació que es creïn a 
petició d’una tercera part dels diputats o per tres grups parlamentaris, el pla de tre-
ball de la comissió haurà d’incloure les propostes realitzades pels grups parlamen-
taris que haguessin demanat la seva constitució o els grups parlamentaris als que 
pertanyin la tercera part dels diputats que haguessin demanda la seva constitució.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 22.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 23, 24 

i el text de la proposta a addicionar un nou paràgraf a l’apartat 3 de l’article 66 amb 
el redactat següent:

«3.[...] L’acord de creació de la comissió l’ha d’adoptar la Mesa del Parlament, 
una vegada escoltada la Junta de Portaveus. Aquest acord ha de determinar l’objec-
tiu i l’àmbit d’actuació de la comissió i el contingut bàsic del seu pla de treball, de 
conformitat amb la proposta presentada pels diputats o els grups parlamentaris que 
n’han demanat la creació.»

Article 67. Regulació de les compareixences davant les comissions 
d’investigació
Apartats 1 i 4
Esmena 25
GP de Junts pel Sí (5)
De modificació i addició. D’addició a l’entrada de l’article 67.1 i de modificació de 
l’article 67.4

1. Les compareixences de testimonis davant les comissions d’investigació es re-
geixen per les normes següents:

[...]
4. La comissió d’investigació pot acordar compareixences d’experts perquè aportin 

la seva opinió sobre l’assumpte. Aquesta circumstància ha de constar explícitament 
en l’acord de la Comissió i la compareixença i s’ha de substanciar pel procediment 
que estableix l’article 58.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 25.

Article 70. Intergrup
Addició de nous apartats
Esmena 26
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (16)
D’addició d’un nou punt 7 a l’article 70

7. Les sessions de treball dels intergrups podran públiques si així ho acorden la 
majoria dels seus membres.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 26.
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Article 77. Classes de sessions. Convocatòria i ordre del dia de les 
sessions extraordinàries
Apartat 1
Esmena 27
GP de Junts pel Sí (6)
De modificació del punt 1 de l’article 77 del Reglament

1. El Parlament es reuneix anualment en dos períodes ordinaris de sessions, del 
15 d’agost al 31 de desembre i del 15 de gener al 31 de juliol.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 27.

Article 80. Acta de les sessions
Apartat 1
Esmena 28
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (5)
D’addició a l’article 80

1. S’ha d’aixecar acta de les sessions del Ple i de les comissions, la qual ha de 
contenir una relació succinta de les persones que hi han intervingut i dels acords 
adoptats, així com el detall de les votacions efectuades pels grups parlamentaris i 
pels diputats si s’escau.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 28.

Article 81. Elaboració i modificació de l’ordre del dia
Apartat 3
Esmena 29
GP Socialista (1)
De supressió i d’addició d’una nova esmena, que modifica l’apartat tercer de 
l’article 81

«3. L’ordre del dia del Ple pot ésser alterat si aquest ho acorda, a proposta del 
president o a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels membres 
del Parlament, i també pot ésser alterat quan hi obliga el compliment d’una llei. Si 
s’hi ha d’incloure un assumpte, aquest ha d’haver complert els tràmits reglamenta-
ris que li permeten d’ésser-hi inclòs, llevat d’un acord explícit en sentit contrari, per 
majoria absoluta de dues terceres parts.»

Esmena 30
GP de Catalunya Sí que es Pot (3)
De modificació de l’apartat 3 de l’Article 81 del Reglament del Parlament de 
Catalunya que queda redactat de la manera següent

3. L’ordre del dia del Ple pot ésser alterat si aquest ho acorda, a proposta del 
president o a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels mem-
bres del Parlament, i també pot ésser alterat quan hi obliga el compliment d’una llei.

Si s’hi ha d’incloure un assumpte nou, aquest ha d’haver complert els tràmits re-
glamentaris que li permeten d’ésser-hi inclòs i respectant els drets dels diputats i dels 
grups parlamentaris reconeguts en aquest Reglament o en els lleis.

Excepcionalment, podrà alterar-se l’ordre del dia, sense haver complert els trà-
mits reglamentaris, si s’acorda per unanimitat.
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Esmena 31
GP de Ciutadans (2)
De modificació de l’article 81

3. L’ordre del dia del Ple pot ésser alterat si aquest ho acorda, a proposta del 
president o a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels mem-
bres del Parlament, i també ha d’ésser alterat quan hi obliga el compliment d’una 
llei o d’un pronunciament judicial. Si s’hi ha d’incloure un assumpte, aquest ha 
d’haver complert els tràmits reglamentaris que li permeten d’ésser-hi inclòs, llevat 
de la renúncia explícita de tots els grups parlamentaris a exercir les facultats i drets 
que poguessin ésser exercides en els tràmits reglamentaris no substanciats.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 29, 30 i 31.

Article 98. Votació pública per crida
Addició de nous apartats
Esmena 32
GP de Junts pel Sí (7)
D’addició d’un apartat 2 a l’article 98

2. Les votacions per a la investidura del president de la Generalitat, per a la mo-
ció de censura i per a la qüestió de confiança són sempre públiques per crida.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 32.

Article 103. Pròrroga dels terminis
Apartat 2
Esmena 33
GP de Junts pel Sí (8)
D’addició d’un apartat 2 a l’article 103

2. Si s’ha acordat que un assumpte es tramiti pel procediment d’urgència, els ter-
minis dels tràmits subsegüents només es poden prorrogar una vegada i per la meitat 
del termini inicial.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 33.

Article 105. Declaració d’urgència
Apartat 1
Esmena 34
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
De modificació de l’article 105.1

1. La Mesa del Parlament ha d’acordar que un assumpte es tramiti pel procedi-
ment d’urgència, si ho demanen el Govern, tres grups parlamentaris o una cinquena 
part dels diputats.
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Esmena 35
GP de Ciutadans (3)
De modificació de tot l’article 105 que passa a tenir el següent redactat

Article 105. Declaració d’urgència
1. La Mesa del Parlament pot acordar que un assumpte es tramiti pel procedi-

ment d’urgència, si ho demanen fonamentadament el Govern, tres quartes parts dels 
diputats.

2. Si s’acorda el procediment d’urgència per a un tràmit en curs, s’ha d’aplicar 
als tràmits subsegüents.

3. La declaració d’urgència comporta la reducció a la meitat dels terminis xats 
amb caràcter ordinari.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 34 i 35.

Article 106. Publicacions oficials
Apartat 4
Esmena 36
GP Socialista (2)
D’addició d’una nova esmena, que modifica l’apartat quart de l’article 106

«4. El president del Parlament o d’una comissió, per raons d’urgència, pot orde-
nar que els documents a què es refereix l’apartat 3 que han d’ésser debatuts i votats 
siguin reproduïts i repartits als membres de l’òrgan abans que siguin publicats, llevat 
del cas dels projectes i les proposicions de llei.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 36.

Article 115. Sol·licitud i tramitació
Apartat 2
Esmena 37
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (8)
D’addició a l’article 115.2

2. El tràmit d’audiència s’ha de substanciar preferentment per via presencial o 
per videoconferència, mitjançant una compareixença davant la comissió o la po-
nència tramitadora en el termini que estableixi la mesa de la comissió, que no pot 
ésser superior a quinze dies. També es pot substanciar per escrit o per via electrò-
nica si així ho determina la comissió. En ambdós casos les compareixences seran 
públiques.

Addició de nous apartats
Esmena 38
GP de Ciutadans (6)
D’addició a l’article 115

3 bis. A excepció de motius excepcionals i fonamentats, la comissió haurà de pro-
curar l’adopció i la substanciació de totes les propostes d’audiència realitzades pels 
diferents grups parlamentaris. La Comissió ha de promoure la participació directa i 
reforçar el caràcter instrumental de la col·laboració de la ciutadania, d’acord amb 
el que estableix l’article 224 d’aquest Reglament.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 37.
El ponent del GP de Ciutadans anuncia la retirada de l’esmena 38.

Article 118. Informe de la ponència i dictamen de la comissió
Addició de nous apartats
Esmena 39
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (19)
D’addició d’un nou punt 4 bis a l’article 118

4 bis. En els treballs de les ponències hi poden participar especialistes, tècnics o 
membres d’entitats ciutadanes, els quals poden assistir a les reunions al Parlament, 
en nombre no superior al dels diputats.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 39 i el 
text de la proposta consistent a addicionar un nou apartat a l’article 118 amb el 
redactat següent:

«4 bis. En els treballs de les ponències hi poden participar experts, tècnics o re-
presentants d’entitats, organitzacions i grups socials. Aquestes persones poden as-
sistir a les reunions de les ponències i intervenir-hi d’acord amb els criteris que 
estableixi la mateixa ponència. Els grups parlamentaris designen les persones que 
poden assistir a les reunions de les ponències, el nombre de les quals no pot ésser 
superior al dels diputats ponents del grup que assisteixi a la reunió.»

Article 120. Tramitació
Apartat 2
Esmena 40
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (9)
De supressió de l’article 120.2

2. Les esmenes presentades han d’ésser congruents amb les conclusions i les 
observacions del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries i només es poden 
referir als articles o a les esmenes objecte d’aquest dictamen. Les esmenes han de 
complir els requisits que estableix l’article 116.2; no obstant això, si les conclusions 
del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries adverteixen de la inconstitucio-
nalitat global del dictamen de la comissió, les esmenes poden proposar la retirada 
del projecte o de la proposició de llei dictaminats. La Mesa del Parlament qualifica 
la congruència de les esmenes presentades.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 40.

Article 126. Ponència redactora
Apartat 1
Esmena 41
GP de Ciutadans (4)
De modificació de l’article 126 que passa a tenir el següent redactat

1. Amb relació al desenvolupament bàsic del que estableix l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya i amb la reforma d’aquest Reglament, la Mesa del Parlament, sens per-
judici del règim general de la iniciativa legislativa establert per l’article 109, sempre 
que consti la voluntat favorable de tres quartes parts dels diputats de la cambra, pot 
decidir que en aquestes matèries la iniciativa parlamentària sigui exercida pel con-
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junt dels grups parlamentaris. Amb aquesta finalitat, la comissió que designi la Mesa 
del Parlament ha de constituir una ponència, amb representació de tots els grups par-
lamentaris, perquè elabori el text de la proposició de llei en el termini de tres mesos, 
al terme del qual s’entén que decau l’encàrrec, llevat d’una pròrroga atorgada expres-
sament. Per a publicar la proposició, se segueix el que disposa l’article 112.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 41.

Article 128. Presentació i tramitació
Apartat 3
Esmena 42
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (10)
De modificació de l’article 128.3

3. La Mesa del Parlament, un cop admès a tràmit el projecte de llei de pressu-
postos habilitarà durant els 15 dies posteriors a l’admissió el debat de totalitat de 
les seccions pressupostàries en sessions públiques convocades a les comissions que 
corresponguin d’acord amb l’article 130 lletra a. Un cop substanciades ha d’obrir 
dos períodes d’esmenes que s’inicien un cop celebrada la darrera de les sessions; un 
període, d’una durada no inferior a deu dies naturals, per a presentar les esmenes a 
la totalitat, i un altre període, d’una durada no inferior als vint dies naturals, per a 
presentar les esmenes a l’articulat i als estats de despeses.

Apartat 4
Esmena 43
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (11)
D’addició a l’article 128.4

4. Les esmenes al projecte de llei de pressupostos, siguin a l’articulat o a l’estat 
de despeses, que comporten augment de crèdit en algun concepte només són adme-
ses a tràmit si, a més de complir els requisits generals, proposen alhora una baixa 
d’una quantia igual, com a mínim, en algun altre concepte de l’estat de despeses del 
mateix departament del Govern i dels organismes, les entitats i les empreses que en 
depenen.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 42 i el 
text de la proposta consistent a addicionar un nou paràgraf a l’apartat 3 de l’article 
128 amb el redactat següent:

«3. [...]
La Mesa ha d’habilitar, dins els set primers dies del termini de presentació d’es-

menes a la totalitat, un període perquè cada conseller comparegui davant la comis-
sió que correspongui, per a informar sobre el contingut del pressupost de cada de-
partament i dels organismes i entitats que en depenen.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 43 i el 
text de la proposta consistent a modificar l’apartat 4 de l’article 128.

«4. Les esmenes a qualsevol article o disposició o a l’estat de despeses del projec-
te de llei de pressupostos que comporten augment de crèdit en algun concepte només 
són admeses a tràmit si, a més de complir els requisits generals, proposen alhora 
una baixa d’una quantia igual, com a mínim, en algun altre concepte de l’estat de 
despeses del mateix departament del Govern i dels organismes, les entitats i les em-
preses que en depenen.»
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La Ponència també recomana, per congruència amb la transacció de l’esmena 42, 
la modificació de la lletra b de l’article 130 amb el redactat següent:

«Article 130. El debat de totalitat de les seccions pressupostàries
[...]
b) La sessió de cada comissió s’inicia amb la presentació de les esmenes a la to-

talitat per part dels grups parlamentaris que n’hagin presentat. Poden intervenir per 
defensar-les per un temps màxim de quinze minuts cada un. Als efectes del debat, 
es considera que el pressupost del departament inclou també el dels organismes, les 
entitats i les empreses que en depenen.

[...]»

Article 137. El debat de totalitat de les iniciatives legislatives populars
Esmena 44
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (12)
De supressió i addició de l’article 137

Article 137. El debat de totalitat de les iniciatives legislatives populars
1. El debat de totalitat de la proposició de llei d’iniciativa legislativa popular ha 

de tenir lloc en el termini de quatre mesos a comptar de l’endemà de la comunica-
ció de la Junta Electoral a la Mesa del Parlament de l’acord en què declara que s’ha 
assolit el nombre de signatures vàlides necessari per a la tramitació par lamentària 
de la proposició de llei. La Mesa del Parla ment ha de comunicar a la comissió pro-
motora les dates d’inici i de finiment del termini.

1 bis. Els grups parlamentaris no podran presentar esmenes a la totalitat als de-
bats de les proposicions de llei d’iniciatives legislatives populars.

2. Si el termini a què fa referència l’apartat 1 fineix entre períodes ordinaris de 
sessions, el debat de totalitat ha d’ésser inclòs en l’ordre del dia del primer ple ordi-
nari del període de sessions següent.

3. Si el termini a què fa referència l’apartat 1 fineix quan el Parlament està dis-
solt, es rehabilita automàticament un nou termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la constitució del nou Parlament. En aquest cas, la Mesa del Parlament, 
d’acord amb la Junta de Portaveus, ha d’obrir un nou termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat.

4. El debat de totalitat comença per la presentació de la proposició de llei a càr-
rec d’un o més membres de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular 
per un temps de quinze minuts. Si intervé més d’un membre, el temps d’intervenció 
es divideix entre ells.

5. El representant de la comissió promotora, si en el debat es defensen esmenes a 
la totalitat, té dret a intervenir després que ho hagin fet els grups parlamentaris que 
han presentat esmenes. Aquests grups parlamentaris poden tornar a intervenir des-
prés que ho hagi fet el representant de la comissió promotora.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 44.

Article 157. Presentació i substanciació
Apartat 2
Esmena 45
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (13)
D’addició a l’article 157

2. Les interpel·lacions s’han de presentar per escrit a la Mesa del Parlament i 
s’han de referir als motius i als propòsits del capteniment del Govern en qüestions de 
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política general que siguin competència d’algun o d’alguns dels seus departaments, 
i han de determinar-ne l’objecte o l’abast material.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 45.

Article 175. Personació en els conflictes de competència
Esmena 46
GP de Junts pel Sí (9)
De supressió de l’article 175

Article 175. Personació en els conflictes de competència
1. El Ple del Parlament, d’acord amb el que estableix l’Estatut d’autonomia de 

Catalunya, mitjançant una resolució, pot acordar:
a) Personar-se en els conflictes de competència a què fa referència l’article 161.1.c 

de la Constitució espanyola.
b) Encomanar al Govern de la Generalitat que comparegui en els conflictes de 

competència a què fa referència l’article 161.1.c de la Constitució espanyola.
2. La proposta de resolució perquè el Govern comparegui en els conflictes de 

competència ha d’ésser subscrita per un grup parlamentari o per cinc membres del 
Parlament i s’ha de presentar dins els vint dies següents de la publicació o la comu-
nicació de la disposició, la resolució o l’acte que es considerin mancats de compe-
tència, o dins els vint dies següents d’haver-se produït un acte concret d’aplicació 
mancat de competència.

3. Les propostes de resolució a què es refereix l’apartat 1 han d’especificar amb 
claredat els preceptes de la disposició, o els punts de la resolució o de l’acte amb 
vici d’incompetència, i les disposicions legals o constitucionals de les quals resulta 
la manca de competència. Les propostes de resolució poden ésser objecte d’esmena 
i sempre han d’ésser tramitades en sessió plenària, pel procediment que estableixen 
els articles 164 i 165, en el termini de vint dies a comptar de l’admissió a tràmit.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 46.

Article 178. Debat de l’informe anual
Apartat 4
Esmena 47
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (15)
De supressió i addició

4. Els informes extraordinaris que el Síndic de Greuges tramet al Parlament són 
tramitats d’acord amb el procediment establert pels apartats 1 i 2 exclusivament en 
la Comissió del Síndic de Greuges, en la comissió objecte de l’informe o el Ple se-
gons la Mesa determini, considerada la naturalesa de l’informe i escoltada la Junta 
de Portaveus.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 47 amb la introducció d’una esme-
na tècnica amb el redactat següent:

«4. Els informes extraordinaris que el Síndic de Greuges tramet al Parlament són 
tramitats d’acord amb el procediment establert pels apartats 1 i 2 en la Comissió del 
Síndic de Greuges, en la comissió objecte de l’informe o el Ple segons la Mesa deter-
mini d’acord amb la Junta de Portaveus, en funció de la naturalesa de l’informe.»
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Títol IV. Del funcionament del Parlament
Addició d’un nou capítol VI bis
Esmena 48
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (22)
D’addició d’un nou capítol VI bis

Capítol VI bis
Les relacions del Parlament amb el mecanisme català de prevenció i lluita con-

tra la corrupció i el frau
Article 179 bis. Compareixença al Ple del mecanisme català de prevenció i lluita 

contra la corrupció i el frau
1. Anualment compareixerà davant del Ple un representant del mecanisme català 

de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau. El debat s’ajusta al procediment 
següent: s’inicia amb una exposició del representant del mecanisme català de pre-
venció i lluita contra la corrupció i el frau on haurà d’exposar l’anàlisi de la situa-
ció de la lluita contra la corrupció i el frau durant l’any anterior a Catalunya, les 
tasques dutes a terme pel mecanisme durant aquest període i el seu programa anual 
d’activitats per a l’exercici següent; tot seguit, pot intervenir un representant de ca-
dascun dels grups parlamentaris, per a fixar la posició global del grup respecte a la 
situació de la lluita contra la corrupció i el frau i la tasca duta a terme pel mecanis-
me, per un temps màxim de quinze minuts. La presidència, a sol·licitud del represen-
tant del mecanisme català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau o d’un 
grup parlamentari, pot obrir un nou torn d’una duració màxima de deu minuts. Amb 
motiu d’aquest debat es poden presentar propostes de resolució.

2. Una representació del mecanisme català de prevenció i lluita contra la cor-
rupció i el frau, a petició pròpia, pot comparèixer davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, o aquella que n’assumeixi les competències, en una sessió informativa. 
A aquest mateix objecte, la Comissió també en pot acordar la compareixença.

Addició de nous articles
Esmena 49
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (24)
D’addició d’un article 187 bis

1. Un cop l’any la fiscalia en cap i els responsables del Tribunal Superior de 
Justícia han de presentar en la Comissió que es consideri adient un informe corres-
ponent a l’any anterior que reculli el nombre d’investigacions i de causes judicials 
obertes per corrupció i frau fiscal a Catalunya, els recursos destinats i els resultats 
obtinguts en termes d’esclariment, reparació i garanties de no-repetició.

2. També el director de l’Oficina Antifrau compareixerà anualment a la Comissió 
que es consideri adient per presentar un informe corresponent a l’any anterior que 
reculli el nombre d’investigacions de l’Oficina i de causes judicials obertes per cor-
rupció i frau fiscal a Catalunya arran de les tasques d’investigació d’aquesta Ofici-
na, els recursos destinats i els resultats obtinguts en termes d’esclariment, reparació 
i garanties de no-repetició.

3. També els responsables de tresoreria i finançament dels partits polítics amb re-
presentació parlamentària compareixeran anualment a la Comissió d’Afers Institu-
cionals per explicar i donar compte dels seus comptes anuals i fonts de finançament.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 48, 49 
i el text de la proposta consistent a addicionar un nou capítol V amb la denominació 
«prevenció i lluita contra la corrupció i el frau» al títol VI del Reglament, integrat 
per dos nous articles 221 bis i 221 ter amb el redactat següent:

«Article 221 bis. Mecanisme català de prevenció i lluita contra la corrupció i el 
frau

1. El Mecanisme català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau donarà 
trasllat anualment d’un informe sobre les tasques realitzades i sobre les seves con-
clusions a la Comissió d’Afers Institucionals, o aquella que n’assumeixi les compe-
tències.

2. En el marc d’aquesta Comissió i dins dels trenta dies de la recepció de l’infor-
me s’inclourà un punt a l’ordre del dia a efectes que pugui intervenir un representant 
de cadascun dels grups parlamentaris, per a fixar la posició global del grup respecte 
a la situació de la lluita contra la corrupció i el frau i la tasca duta a terme pel Me-
canisme, per un temps màxim de quinze minuts. Amb motiu d’aquest debat es poden 
presentar propostes de resolució.

3. Si el Govern ho sol·licita podrà comparèixer-ne una representació amb torn 
d’intervenció prèvia als grups sense límit de temps per donar compte de la seva po-
sició respecte de la lluita contra la corrupció i el frau.»

«Article 221 ter. Compareixences sobre la prevenció i lluita contra la corrupció 
i el frau

1. El Parlament, per acord de la comissió competent en la matèria, pot dema-
nar la compareixença del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
i del fiscal en cap de Catalunya perquè informin sobre les investigacions i les cau-
ses judicials obertes per corrupció i frau fiscal a Catalunya durant l’any anterior, i 
sobre llurs resultats pel que fa a l’aclariment, les reparacions i les garanties de no 
reiteració.

2. El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya ha de comparèixer anualment 
davant la comissió competent en la matèria per a presentar la memòria que esta-
bleix la Llei de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Aquesta memòria ha d’incloure la 
informació relativa a les investigacions i les causes judicials obertes per corrupció i 
frau fiscal com a conseqüència de les actuacions de l’Oficina, i llurs resultats pel que 
fa a l’aclariment dels fets, les reparacions i les garanties de no reiteració.»

La Ponència també recomana l’addició un nou article 187 bis amb la redacció 
següent:

«Article 187 bis. Compareixences dels responsables econòmics i financers dels 
partits polítics

Els responsables econòmics i financers dels partits polítics amb representació 
parlamentària poden demanar de comparèixer davant la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes per a informar dels comptes i de les fonts de finançament anuals de llurs 
partits. Aquesta compareixença s’ha de substanciar en la tramitació de l’informe 
anual de la Sindicatura de Comptes sobre el retiment de comptes dels partits polítics 
i de les associacions i fundacions vinculades.»
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Article 207. Obligacions de transparència
Apartat 1
Addició de noves lletres
Esmena 50
GP de Ciutadans (7)
D’addició d’una nova lletra a l’apartat 1 de l’article 207 que passa a tenir següent 
el redactat

g) Els pronunciaments judicials en què s’hagi constatat la lesió dels drets fona-
mentals dels diputats o dels ciutadans als que representen per les decisions, acords 
o actes dels diferents òrgans de la cambra.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 50.

Article 214. Silenci positiu
Apartat 1
Esmena 51
GP de Junts pel Sí (10)
De modificació de l’article 214 apartat primer

1. Si el Parlament no resol ni notifica la seva decisió en el termini de trenta dies 
a comptar de l’endemà de la recepció de la sol·licitud d’accés a la informació públi-
ca, aquesta s’entén estimada, llevat que una norma amb rang de llei estableixi ex-
pressament un efecte desestimatori, total o parcial, amb relació a una determinada 
informació.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 51.

Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 52
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (21)
D’addició d’una nova disposició addicional

En les comunicacions, declaracions i treballs realitzats en el si del Parlament es 
vetllarà per la utilització d’un llenguatge no sexista.

En la mesura del possible.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 52.
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Disposicions finals
Primera
Esmena 53
GP de Ciutadans (8)
De supressió de la disposició final primera

Primera. Reformes del Reglament
Les reformes d’aquest reglament s’han de tramitar pel procediment establert pels 

articles 126 i 127, sense la intervenció del Govern.

Addició de noves disposicions finals
Esmena 54
GP de Junts pel Sí (11)
D’addició d’una disposició final

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Reglament entra en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial 

del Parlament de Catalunya.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 53.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 54 i el 

text de la proposta amb el redactat següent:
«Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta reforma del Reglament del Parlament entra en vigor l’endemà d’haver 

estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.»
La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica consistent a addicionar 

una nova disposició final amb el redactat següent:
«Disposició final. Text refós
S’autoritza la Mesa del Parlament, una vegada escoltada la Junta de Portaveus, per-

què aprovi un text refós del Reglament del Parlament, que ha d’integrar les modificacions 
introduïdes per aquesta reforma. Aquesta autorització inclou la facultat d’harmonitzar els 
textos objecte de reforma, inclosa l’adaptació lingüística pel que fa a les denominacions 
referides a persones, i la de reordenar la numeració dels títols, els capítols, les seccions i 
els articles del text resultant, si escau.»

Palau del Parlament, 1 de juny de 2017
Roger Torrent i Ramió i Jordi Turull i Negre; Carlos Carrizosa Torres i José 

María Espejo-Saavedra Conesa; Ferran Pedret i Santos i David Pérez Ibáñez; Joan 
Coscubiela Conesa i Josep Lluís Franco Rabell; Alejandro Fernández Álvarez i 
María José García Cuevas; Anna Gabriel i Sabaté i Benet Salellas i Vilar
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