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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord de la Mesa del Parlament, del 24 de març de 2020, pel qual 
s’adopten diverses mesures de caràcter excepcional amb relació 
al funcionament del Parlament i de l’Administració parlamentària a 
causa de l’epidèmia de Covid-19
395-00100/12

ACORD

Mesa del Parlament, 24.03.2020

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de març de 2020, per a evitar 
la propagació de la Covid-19 en l’àmbit parlamentari 

Acorda: 
1. Fer les actuacions necessàries per a activar, tan aviat com sigui possible, el vot 

telemàtic que disposa el Reglament del Parlament per als casos de delegació de vot i, 
a aquest efecte, donar les instruccions oportunes als serveis de la cambra concernits 
i delegar en el secretari primer l’impuls i la coordinació d’aquests treballs.

2. Mantenir les mesures de l’Acord de la Mesa del Parlament dels dies 13 i 17 de 
març (BOPC 575, 19.03.2020) amb relació a la possibilitat de tenir sessions plenà-
ries presencials de format reduït, preveient la delegació de vot dels diputats absents, 
i també de tenir sessions no presencials de la Mesa i de la Junta de Portaveus, ator-
gant plena validesa jurídica a llurs acords.

3. Traslladar als grups parlamentaris la necessitat d’impulsar els treballs de la 
ponència conjunta de reforma del Reglament del Parlament, habilitant a aquests 
efectes la possibilitat que es reuneixi i adopti els acords necessaris telemàticament, 
com a excepció a l’Acord de la Mesa, dels dies 13 i 17 de març de 2020, de suspen-
dre l’activitat dels òrgans parlamentaris, incloses les ponències, perquè aquella po-
nència examini les propostes de modificació del Reglament que facin possible regu-
lar l’activitat no presencial dels òrgans del Parlament en situacions de contingència 
greu com l’actual, en la línia de la proposta continguda en l’informe dels Serveis 
Jurídics del 23 de març de 2020.

4. Prorrogar per un període de quinze dies els terminis de totes les tramitacions 
a què fa referència la lletra f de l’Acord de la Mesa del Parlament dels dies 13 i 17 
de març (BOPC 575, 19.03.2020), en el cas que el Congrés dels Diputats autoritzi 
la pròrroga de l’estat d’alarma declarat mitjançant el Reial decret 463/2020, del 14 
de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis 
sanitària ocasionada per la Covid-19, modificat pel Reial decret 465/2020, del 17 de 
març. A aquests efectes, i per raons d’urgència, es faculta el president del Parlament 
perquè, a partir de l’entrada en vigor del reial decret pel qual es prorrogui l’estat 
d’alarma, adopti l’acord corresponent. La pròrroga s’aplicarà al finiment dels termi-
nis inicialment establerts o als que estiguin eventualment prorrogats.

Palau del Parlament, 24 de març de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió
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