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PARLAMENT DE CATALUNYA
Direcció de l'Oficina de Dret Comparat i de Relacions Interparlamentàries
Francesc Pau i Vall
Director

Al Secretari General

El lletrat que subscriu en relació a la nota que li ha estat encomanada pel Secretari
General en relació a l'escrit presentat pel GP de la CUP-Crida Constituent el 30 d'octubre
de 2017 designant la senyora Mireia Vehí i Cantenys per formar part de la Diputació
Permanent, informa com segueix;

Antecedents

1.- La diputada Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la CUP Crida
Constituent, que era membre de la Diputació Permanent, va deixar la condició de
diputada l'il d'octubre de 2017, i consegüentment de membre de la Diputació
Permanent, de la que formava part.
2.- A partir d'aquesta data, la Diputació Permanent va tenir 22 membres, a l'espera que
la CUP Crida Constituent, designés el membre que li corresponia.
3 - Les substitucions dels diputats i diputades en els diversos òrgans parlamentaris, com
la Diputació Permanent, les comissions o les ponències, els grups parlamentaris els
adrecen a la Mesa del Parlament, que simplement en pren coneixement.
4.- D'altra banda el diputat Lluís Maria Corominas que ocupava el càrrec de
vicepresident primer va renunciar-hi, mantenint la condició de membre de la Diputació
Permanent, mentre que la diputada Assumpta Escarp va deixar de ser membre de la
Diputació Permanent. En aquest segon supòsit el grup parlamentari corresponent, el
Grup Parlamentari Socialista, va designar una diputada per a substituir-la com a membre
de la Diputació Permanent. Els càrrecs de vicepresident primer i de secretari segon, en
el moment de redactar aquest informe segueixen vacants.
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4.- Mitjançant el Reial Decret 946/2017 de 27 d'octubre, de convocatòria d'eleccions al
Parlament de Catalunya i de la seva dissolució, el President del Govern de l'Estat va
dissoldre el Parlament, amb efectes de 28 d'octubre de 2017.
5.- El Registre d'entrada del Parlament roman tancat els dissabtes i els diumenges, per
la qual cosa els dies 28 i 29 i d'octubre estava tancat.
6.- El 30 d'octubre de 2017 va tenir entrada en el Registre General del Parlament un
escrit de la Presidenta i de la Portaveu del GP CUP-Crida Constituent, amb data 27
d'octubre, adreçat a la Mesa de la Diputació Permanent en el que es "comunica que
Mireia Vehí i Cantenys substituirà Eulàlia Reguant i Cura en la Diputació Permanent del
Parlament."

Fonaments de dret

Reglament del Parlament
Article 73. Composició
1. La Diputació Permanent es compon de vint-i-tres diputats designats i nomenats pel
procediment establert per l'article 48, en la proporcionalitat determinada pel dit article.

[...]
3. La Mesa de la Diputació Permanent es compon d'un president, que és el del
Parlament, de dos vicepresidents i de dos secretaris, votats pel mateix sistema establert
per a l'elecció de la Mesa del Parlament, adaptat, però, al nombre de llocs a proveir. Una
vegada elegida, la composició de la Mesa es comunica al Ple del Parlament.

Article 74. Funcions
1. La Diputació Permanent, quan el Parlament no és reunit en els períodes entre
sessions, vetlla pels poders de la cambra i pot convocar el Parlament per acord de la
majoria absoluta dels seus membres.
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2. Un cop expirat el mandat parlamentari o un cop dissolt el Parlament, i mentre no es
constitueix el nou, la Diputació Permanent té exclusivament les competències següents:
[...]

Article 75. Normes de funcionament
1. La Diputació Permanent és convocada pel president, a iniciativa pròpia o bé a petició
de dos grups parlamentaris o d'una cinquena part dels seus membres.

[...]
3. L'ordre del dia de la Diputació Permanent és acordat pel president del Parlament i els
representants dels grups parlamentaris en la Diputació Permanent.
4. La designació i el nomenament dels membres de la Diputació Permanent es fan
mitjançant un escrit adreçat al president del Parlament; les substitucions sempre tenen
caràcter permanent.

Consideracions jurídiques:

1.- La Diputada Eulàlia Reguant va deixar la condició de diputada i per tant de membre
de la Diputació Permanent el dia 11 d'octubre de 2017, per la qual cosa a partir
d'aquesta data el Grup Parlamentari de la CUP-Crida Constituent podria haver designat
un diputat o una diputada per a substituir-la a la Diputació Permanent.
2.- Una vegada dissolt el Parlament, els diputats i diputades perden aquesta condició,
llevat dels membres de la Diputació Permanent, per la qual cosa entenc que no s'ajusta
a dret que una persona que ja no es diputada pugui assolir de nou aquesta condició i
esser membre de la Diputació Permanent.
3.- L'article 73 del RPC estableix que la Diputació Permanent està formada per 23
membres si bé actualment només la integren 22 membres, precisament per manca de
designació d'una diputada o d'un diputat de la CUP-Crida Constituent.
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4.- Pel que s'ha exposat, la composició actual de la Diputació Permanent no s'ajusta
proporcionalment a la composició del Ple, trencant el principi de proporcionalitat de
tots els òrgans parlamentaris, que té el seu fonament en el principi democràtic, en virtut
del qual en els òrgans col·legiats la voluntat de l'òrgan es correspon amb la voluntat de
la majoria parlamentaria. De tota manera aquest trencament de la proporcionalitat
també es donaria en el supòsit de que hi hagués la dimissió, la inhabilitació o la mort
d'un membre de la Diputació Permanent.
5.- A diferència d'altres Reglaments parlamentaris, el Reglament del Parlament de
Catalunya no estableix l'existència de suplents en els membres de la Diputació
Permanent o que les votacions es facin mitjançant vot ponderat, per la qual cosa cada
membre de la Diputació Permanent disposa d'un vot.

II
1.- Una vegada el Parlament ha estat dissolt, la Mesa del Parlament està dissolta, per la
qual cosa, fent una interpretació analògica de les institucions cal entendre que les
funcions que haguessin de ser exercides per la Mesa del Parlament haurien de ser-ho
per la Mesa de la Diputació Permanent, que, per analogia, és l'òrgan rector de la Cambra
quan el Parlament està dissolt, malgrat que el Reglament de Parlament no especifica les
funcions de la Mesa de la Diputació Permanent.
Prèviament a que la Mesa de la Diputació Permanent pugui adoptar qualsevol acord,
s'hauria de reunir la Diputació Permanent i elegir, d'entre els seus membres, el
vicepresident primer i el secretari segon i després la Mesa de la Diputació Permanent, a
qui s'adreça l'escrit de la CUP-Crida Constituent, podria adoptar l'acord corresponent a
l'escrit presentat per la CUP-Crida Constituent en el Registre d'Entrada del Parlament el
30 d'octubre de 2017.

Conclusions

1.- Es criteri del lletrat que subscriu que la senyora Mireia Vehí i Cantenys no pot ser
designada membre de la Diputació Permanent del Parlament, atès que el dia 28
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d'octubre de 2017 va perdre la condició de diputada i l'escrit mitjançant el qual se la
designava te data de Registre d'Entrada de 30 d'octubre de 2017, ja dissolt el Parlament.
2.- L'òrgan parlamentari a qui correspon, si s'escau, l'adopció de l'acord corresponent a
l'escrit de la CUP-Crida Constituent és la Mesa de la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2017

Francesc Pau i Vall
Lletrat del Parlament
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