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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència
de la Generalitat i del Govern
202-00002/12
PRESENTACIÓ: GP JXCAT
Reg. 587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.03.2018

A la Mesa del Parlament

Elsa Artadi i Vila, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 109.b del Reglament del Parlament, presenta la
proposició de llei següent i sol·licita que d’acord amb l’article 135 del Reglament es
tramiti pel procediment de lectura única.
Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008 de la presidència
de la Generalitat i del Govern
Exposició de Motius

Els articles 67.5 i 68.3 de l’Estatut d’autonomia estableixen que l’estatut del president o presidenta de la Generalitat, d’una banda, i l’organització, el funcionament i
les atribucions del Govern, de l’altra, han d’ésser regulats per llei.
Els canvis en el marc institucional que va definir el títol II de l’Estatut del 2006
van determinar la necessitat d’aprovar la llei 13/2008 i de derogar la Llei 3/1982,
per bé que es va mantenir transitòriament, fins a l’aprovació de la Llei electoral, la
vigència de la regulació del règim d’incompatibilitats i de les causes d’inelegibilitat
contingudes en la dita Llei.
Es pretén la incorporació de dues modificacions en l’articulat de la llei vigent.
L’actual article 6 preveu que, en cas d’absència, malaltia o impediment del president o presidenta de la Generalitat, n’exerceix la suplència el conseller primer o consellera primera o el vicepresident o vicepresidenta, si han estat nomenats; altrament,
n’exerceix la suplència el conseller o consellera que el president o presidenta determini o, en cas de manca de designació, el conseller o consellera que ocupi el primer
lloc en l’ordre de prelació protocol·lària. En cas d’absència, malaltia o impediment
de la persona cridada a exercir la suplència, correspon d’exercir la suplència al conseller o consellera que ocupi el lloc immediatament inferior en l’ordre de prelació
protocol·lària.
Per tant, la pròpia normativa preveu les situacions d’absència, malaltia o impediment, en les quals la substitució o suplència opera automàticament. La llei no
preveu, en canvi, quan aquests supòsits d’absència, malaltia o impediment es produeixin en el moment de la seva elecció, prevista en l’article 4, motiu pel qual es fa
necessari introduir una modificació en el procediment d’elecció, en els supòsits que
es donin les situacions ja previstes en l’article 6 o altres impossibilitats físiques que
no permetin al candidat expressar-se oralment.
Per altra banda, es preveu també afegir un apartat a l’article 35, amb l’objectiu
d’adaptar la llei vigent al funcionament dels òrgans col·legiats previstos, d’acord
amb la normativa europea i amb la recent legislació de regulació del sector públic
estatal.
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Proposició de llei
Article primer

S’afegeix un nou paràgraf a l’article 4.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre,
de la presidència de la Generalitat i del Govern:
«En cas d’absència, malaltia o impediment del candidat o candidata en el moment de presentar el programa de govern i sol·licitar la confiança del Ple del Parlament, aquest podrà autoritzar, per majoria absoluta, la celebració del debat d’investidura sense la presència o sense la intervenció del candidat o candidata. En aquest
cas, la presentació del programa i la sol·licitud de confiança de la cambra es podrà
fer per escrit o per qualsevol altre mitjà previst en el Reglament. La votació que denegui l’autorització prevista en aquest paràgraf equivaldrà a una votació d’investidura als efectes de l’apartat 6è d’aquest article.»
Article segon

S’afegeix un tercer apartat a l’article 35 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre,
de la presidència de la Generalitat i del Govern:
3. Tots els òrgans col·legiats previstos en aquesta llei es poden constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com a distància, llevat que el seu reglament intern reculli expressa i excepcionalment el contrari.
A les sessions que celebrin els òrgans col·legiats a distància, els seus membres
podran trobar-se en diferents llocs sempre que s’asseguri per mitjans electrònics,
considerant també com els telefònics, i audiovisuals, la identitat dels membres o
persones que els supleixin, el contingut de les seves manifestacions, el moment en
què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre ells
en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre d’altres, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids, el correu electrònic, les audio
conferències i les videoconferències
Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2018
Elsa Artadi i Vila, portaveu GP JxCat

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT DE LECTURA ÚNICA

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 587).
D’acord amb l’article 138 del Reglament, a proposta de la Mesa, escoltada la Junta
de Portaveus, es proposarà al Ple que la Proposició de llei sigui tramitada pel procediment de lectura única.
Acord: Mesa del Parlament, 19.03.2018.

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

Sol·licitud: Elsa Artadi i Vila, juntament amb vint-i-sis altres diputats del GP JxCat
(reg. 590).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procediment d’urgència extraordinària sol·licitada per una cinquena part dels diputats, del
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GP de Junts per Catalunya, i que els terminis, des de l’inici de la tramitació, siguin
reduïts a la meitat dels que són fixats en el procediment d’urgència ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 19.03.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: d’acord amb la interpretació que fa la sentència del Tribunal Constitucional 139/2017, de 29 de novembre, de l’apartat 2 de l’article 138 del Reglament, atesa
la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 4 dies hàbils (del 26.03.2018 al
29.03.2018).
Finiment del termini: 03.04.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.03.2018.

Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic
202-00004/12
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: 15 dies hàbils (del 26.03.2018 al 17.04.2018).
Finiment del termini: 18.04.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.03.2018.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’exigència al president del Parlament
del compliment de la seva funció institucional i sobre l’impuls del
procediment d’investidura
250-00088/12
TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.03.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del
26.03.2018 al 27.03.2018).
Finiment del termini: 28.03.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.03.2018.

3.10.25. Propostes de resolució
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02.

Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12
ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTÀRIA

Presidència del Parlament

Atès que la diputada Assumpció Laïlla i Jou ha complert els requisits que estableix l’article 23.1 del Reglament (credencial: reg. 2198; acatament de la Constitució
i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya: reg. 2313; declaració d’activitats i béns: reg.
2314 i 2315), es constata i es manifesta que ha accedit al ple exercici de la condició
de parlamentària.
Palau del Parlament, 23 de març de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

Presidència del Parlament

Atès que el diputat Chakir El Homrani Lesfar ha complert els requisits que estableix l’article 23.1 del Reglament (credencial: reg. 2196; acatament de la Constitució
i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya: reg. 2319; declaració d’activitats i béns: reg.
2320 i 2321), es constata i es manifesta que ha accedit al ple exercici de la condició
de parlamentari.
Palau del Parlament, 23 de març de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTÀRIA

Presidència del Parlament

Atès que la diputada Magdalena Casamitjana i Aguilà ha complert els requisits
que estableix l’article 23.1 del Reglament (credencial: reg. 2306; acatament de la
Constitució i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya: reg. 2307; declaració d’activitats i béns: reg. 2308 i 2309), es constata i es manifesta que ha accedit al ple exercici
de la condició de parlamentària.
Palau del Parlament, 23 de març de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

4.45.02. Ple del Parlament
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4.45.25.

Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari Republicà
399-00007/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 2310; 2316; 2322 / Coneixement: Presidència del Parlament, 23.03.2018

Reg. 2310
A la Mesa del Parlament

Magda Casamitjana i Aguilà, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup
Parlamentari Republicà.
Palau del Parlament, 23 de març de 2018
La diputada, Magda Casamitjana i Aguilà; vist i plau, Sergi Sabrià i Benito, portaveu GP ERC
Reg. 2316
A la Mesa del Parlament

M. Assumpció Laïlla i Jou, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari Republicà.
Palau del Parlament, 23 de març de 2018
La diputada, M. Assumpció Laïlla i Jou; vist i plau, Sergi Sabrià i Benito, portaveu GP ERC
Reg. 2322
A la Mesa del Parlament

Chakir el Homrani Lesfar, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari Republicà.
Palau del Parlament, 23 de març de 2018
El diputat, Chakir el Homrani Lesfar; vist i plau, Sergi Sabrià i Benito, portaveu
GP ERC

4.45.25. Grups parlamentaris
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4.95.

Altres informacions

Credencial del diputat Chakir El Homrani Lesfar
PRESENTACIÓ
Reg. 2196 / Coneixement: Presidència del Parlament, 23.03.1018

Junta Electoral Provincial de Barcelona

Joan Francesc Uria Martinez, president de la Junta Electoral esmentada, expedeixo aquesta credencial per fer constar que el/la senyor/a Chakir El Homrani Lesfar ha estat designat diputat per la circumscripció electoral de Barcelona atès que
està inclòs/osa en la llista de candidats presentada a les eleccions Parlament de Catalunya 2017 per Esquerra Republicana - Catalunya Sí i ha obtingut majoria de vots,
segons el resultat de l’escrutini fet el dia 24/12/2017.
Credencial a presentar davant l’òrgan corresponent: Parlament de Catalunya
S’expedeix en Barcelona, 23 de març de 2018
Joan Francesc Uria Martinez, president de la Junta Electoral de Barcelona

Credencial de la diputada M. Assumpció Laïlla i Jou
PRESENTACIÓ
Reg. 2198 / Coneixement: Presidència del Parlament, 23.03.1018

Junta Electoral Provincial de Barcelona

Joan Francesc Uria Martinez, president de la Junta Electoral esmentada, expedeixo aquesta credencial per fer constar que la senyora Assumpció (Titon) Laïlla i
Jou ha estat designada diputada per la circumscripció electoral de Barcelona atès
que està inclòs/osa en la llista de candidats presentada a les eleccions Parlament de
Catalunya 2017 per Esquerra Republicana - Catalunya Sí i ha obtingut majoria de
vots, segons el resultat de l’escrutini fet el dia 24/12/2017.
Credencial a presentar davant l’òrgan corresponent: Parlament de Catalunya
S’expedeix en Barcelona, 23 de març de 2018
Joan Francesc Uria Martinez, president de la Junta Electoral de Barcelona

Credencial de la diputada Magda Casamitjana i Aguilà
PRESENTACIÓ
Reg. 2306 / Coneixement: Presidència del Parlament, 23.03.1018

Junta Electoral Provincial de Girona

Sr. Fernando Lacaba Sánchez, president e.f. de la Junta Electoral Provincial de
Girona, expedeixo aquesta credencial, que expressa que s’ha designat diputat electe
per a aquesta circumscripció electoral la senyora Magdalena Casamitjana i Aguilà
per estar inclosa en la llista de candidats presentada per Esquerra Republicana - Catalunya Sí (ERC-CatSÍ) a les eleccions al Parlament de Catalunya 2017, segons el
resultat de l’escrutini fet el dia 24 de desembre de 2017.
I a l’efecte de presentació al Parlament de Catalunya, expedeixo aquesta credencial, d’acord amb el que estableix l’article 108 de la Llei orgànica del règim electoral
general, el dia 23 de març de 2018.
Fernando Lacaba Sánchez, president e.f. de la Junta Electoral Provincial de Girona
4.95. Altres informacions
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