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Serveis JuMdIce

INFORME SOBRE LA CREACIÓ DE LES COMISSIONS D'INVESTIGACIÓ
EN APLICACIÓ DE L'APARTAT PRIMER DE L'ARTICLE 67 DEL
REGLAMENT DEL PARLAMENT

1. Criteris per a una Interpretació de l'apartat 1r de l'article 67 RFC, després de la seva
reforma
1.1. Abans de la reforma de l'apartat 1 de l'article 67 RPC (aprovada per acord del Ple de 26
de juliol de 2017), el pla de treball de les comissions d'investigació era elaborat i aprovat
exclusivament per les mateixes comissions.
D'acord amb el redactat anterior de l'article 67 RFC, el Ple del Parlament es limitava a
adoptar l'acord de creació de la comissió, acord que podia ser més o menys explícit pel que
fa a alguns elements de la comissió, atès que l'article 63 RPC, que regula amb caràcter
general la creació de les comissions específiques (les d'investigació pertanyen a aquesta
categoria), determina que la proposta de creació d'aquestes comissions ha de tenir el
contingut mínim que s'assenyala en el seu apartat 3. Tanmateix, cal deixar constància que la
praxi parlamentària no ha estat massa exigent en aquesta qüestió.
/

1.2. La reforma operada en l'apartat 1 de l'article 67 RPC (referit expressament a les
comissions d'investigació), ha consistit en l'addició d'un darrer punt i seguit que diu
textualment: "l'acord de creació ha de delimitar-ne l'objectiu i l'abast [de la comissió], i també
els continguts bàsics del pla de trebair.
La reforma fa palesa la intenció de facilitar que el mateix acord plenari de creació de la
comissió pugui concretar els aspectes relacionats amb l'objectiu i l'abast d'actuació de la
comissió d'investigació, així com els continguts bàsics del seu pla de treball. D'aquesta nova
regulació es desprèn directament com a conseqüència que l'acord plenari pot actuar com un
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condicionant de l'autonomia d'aotoació de la oomissió, en la mesura que aquesta queda
vinculada per aquest acord.Cal recordar,iaixies desprèn dels treballs parlamentaris de la
reforma del Reglament,que aquesta addicióal'apartatide l'article 67 RPC,com també la
que es va introduir en l'apartat^del mateix precepte en sentit anàleg,obeíenala voluntat
d'evitarsituacionsde bloqueig en el si de les comissionsd'investigaciéquepoguessinambar
aimpedir^ne el funcionament perla impossibilitat d'aprovarel seu pla de treball(eventualitat
de la qual biba antecedents). O'aquesta manera,el fet que l'acord del Pleaqué es refereix
aquest article bagi d'incloure

de la comissiés'ba de

considerar com un instrument que contribueix de manera especialadeterminar quin bade
ser el capteniment de la comissió per tal de garantir que aquests continguts es compleixin.
1.3. I^n aspecte important que presenta la reforma de l'apartatide l'article 67 RPC és la
interpretació ques'ba de donar,especialment en allò que es refereix al seu abast,ala noció
del pla de treball, ^as'ba dit abans que la praxi pariamentària és la de
reconéixeralesmateixescomissionsd'investigació la capacitat d'elaborarelsseusplansde
treball,praxi que tambéevidenciaqueaquests plans incloguin lescompareixencesarealit^r
davantlacomissióalesqualsesrefereixl'article66 RPC.Abansde la reforma del Reglament
era clar que aquest reconeixiaales comissions una capacitat plena per determinar les
compareixencescomapartintegrant del seu pla de treball.tanmateix,desprésde la reforma
aquestacapacitat es potveure condicionada sis'interpretaque l'expressió ^continguts bàsics
del pla de treball" habilita el Ple per determinar,comapart d'aquest contingut bàsic, les
compareixences que es considera essencial que es produeixin davant la comissió
d'investigació, sens pe^udici d'altres que aquesta pugui acordar.
Llnprimerelementatenirencompteésquel'article67.1del RPC bafetia precisió important,
pel que fa al contingut del pla de treball, que l'acord del Ple s'ba de referir únicament al seu
contingut ^^bàsic". L'ús delconcepte^^^^^^" no es pot considerar casual, sinó que s'ba
d'entendre deliberat en el sentit de cercarunequilibriocompromis entre la capacitat del Ple
de delimitar una part del contingut del pla de treball(competéncia que no era reconeguda
expressament abans de la reforma)iel respecte de la competència de la comissió per
acabarlo de desenvolupar,concretariaplicar.
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Un segon aspecte a considerar és l'abast interpretatiu que s'ha de donar al concepte de
"bàsic", referit al contingut del pla de treball, ja que d'aquesta interpretació es pot desprendre
una línia divisòria entre la funció que correspon al Ple i la que correspon a la comissió en el
sentit acabat d'expressar. La noció de "bàsic" o de "bases" és fins a cert punt indeterminada i
la seva definició pot dependre de diversos criteris interpretatius, així com d'altres factors entre
els quals cal destacar, principalment, el fet que es refereix a una relació entre dos òrgans
parlamentaris (Ple i comissió) i no té, per tant, la transcendència que podria tenir com a
paràmetre de divisió competencial entre dos poders públics diferents (per exemple, en la
distribució de competències entre l'Estat i la Generalitat). Aquests dos factors relativitzen,
com és lògic, la mateixa importància de la definició del contingut bàsic, ja que els seus
efectes no afecten la distribució de funcions o competències entre diferents institucions, sinó
que se circumscriuen a l'àmbit funcional intern del mateix Parlament. Àmbit funcional en el
qual el protagonisme principal correspon al Ple, en tant que òrgan suprem de la Cambra (art.
72.1 RPC), sobretot quan el Reglament o una altra norma no estableixen cap reserva
d'atribucions a un altre òrgan, com ara les comissions d'investigació d'acord amb les normes
que les regulen (articles 67 i 68 RPC).
Certament, l'article 68 RPC regula les compareixences davant les comissions d'investigació,
però en cap cas es pot deduir d'aquest precepte, ni de l'article 67, una reserva competencial
a favor de les comissions per acordar les compareixences. Aquesta reserva potser es podia
considerar implícita en l'anterior regulació reglamentària, que assignava al Ple l'acte de
creació de la comissió i deixava en mans d'aquesta l'aprovació del seu pla de treball. Però
aquesta situació ha canviat amb l'exigència que l'acord del Ple determini també el contingut
bàsic del pla de treball, la qual cosa remarca encara més el seu paper en aquesta decisió.
D'acord amb això, no sembla adequat fer en aquest cas una aproximació a la idea o noció de
"bàsic" centrada en la divisió d'àmbits competencials entre dos òrgans pariamentaris i de
suscitar així el debat, sempre difícil i polèmic, de decidir entre el que és bàsic i el que no ho
és. La noció de "bàsic" pot ser reconduïda a principis, regles, criteris o directrius "generals" o
"essencials", però també es pot considerar com a "bàsic" allò que és materialment important o
rellevant respecte a una qüestió, lectura que admet un major grau de concreció de la decisió
en la qual es podria encabir, per exemple, la compareixença davant la comissió de càrrecs o
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persones que hagin tingut una partioipaoióorespoosabilitat determinant en l^ssumpte
investigat.
Peraquestes raons, ia interpretació que s'hauria de oonsiderarmés adequada de ia
referènoiaais^^oontingutsbàsios"deipiadetrebaii,oomaaspeotequehadeserobjeotede
i'aoorddei Pie de oreaoió d'una oomissiód'investigaoió, ós ia d'entendre que ei Pie disposa
d'una àmpiiaoapaoitat de deoisió per identificar aquest oontingutbàsio en funoió deies
oiroumstànoies oonourrents en oada oas, sense que i'abast d'aquesta deoisió estigui
oondioionadaregiamentàriamentperi'obiigaoiódepreservarundeterminatespaidedeoisióa
iaoomissió,en ei benentès que aquesta sempre tindrà ia possibilitat de desenvoiupari
ampliar aquest oontingutbàsio amb iesaotuaoions complementàries que aoordi realitzar.
Aquesta interpretació oompta,amés,amb un darrerargument,no peraixò menys rellevant,
que deriva de la naturalesa que té la proposta de oreaoió de les oomissionsd'investigaoió
quan aquesta prové dels grups pariamentarisodels membres de laCambra.En aquest oas
estraotadel'exeroioid'undretd'inioiativaparlamentàriaqueformapartdelseu^^^^^o^^^^^,
ambl'obligaoióqueaixóoomportaperala^esad'aplioarelsoriterisestriotesdequalifioaoió
formalestablerts pel Reglament. Pertant,ateseslesoonsideraoionsques'hanfet, la resano
hauria d'exeroir aquesta funoióqualifioadora per determinar el oaràoter^^bàsio"o^^nobàsio"
dels oontinguts del pla de treball que formula la proposta, perquè entrar en aquest àmbit
implioaelrisoevidentdeferunjudioiovaioraoiópreventiussobreunespaidedeoisiópolitioa
que és propi del Pleipodriaoondioionartambé el mateix dret d'inioiativa parlamentària.
1.4.En un altre ordre de oonsideraoions,oalassenyalarque quan la Iletra^)del'art68 RPC
es refereix als aoords de la "oomissió'^ per requerir la presenoia dels oompareixents, no
predetermina neoessàriamentque les oompareixenoes hagin d'haverestataoordades perla
oomissiód'investigaoió. Certament, la forma habitual de prooedir ha estat que siguila
oomissió la que les ha aprovades sense la intervenció del Ple, peról'artiole 67.1 RPC, en
reoonèixerlafaoultat del Ple perestablirelsoontingutsbàsiosdel pla de treball,introdueixun
matis prou important per entendre que el que en la pràotioa ha estat fins ara un àmbit de
deoisió propiiexolusiu de la oomissió,ha esdevingutunàmbitoompartitooonourrentdesprès
de la reforma del Reglament. Espai en el qual s'ha de oonoedir al Ple, en tant que òrgan
suprem de la Cambra, un marge de deoisió polltioasufioientmentampliidisoreoional per
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determinar sense restri^loosapoortstíques^totallòque^osldeomaterialmentessen^laldel
oontiogut del pla de treball, Ir^^loses les ^omparelxer^oes que es pugui ^or^slderar
Impresolr^dlble substanciar amb r^la^lé al tema objecte de la Ir^vestlga^ló.
Respecte d^alxò,oalreoordarque el Ple no està vlr^^ulatpel^ontlngutde la proposta que es
presenta. El nou redaotat de l^artlole 67.1 RPC obliga que les propostes de oreaoió de les
oomlsslonsd^lnvestlgaoló vagin ara mesenllàde l^aoteoonoretdeoreaolóloontempllntambé
els oontingutsbàsios del pla de treball. Però això no Implloa que el Ple bagld^aooeptaro
rebutjaren bloo la proposta,ja que el mateix oaràoteroomplex que aquesta passaatenir,ha
de permetre que hlhagi un debatlunadeolsiò sobre els oontinguts del pla de treball
proposats que en permeti la modltloaolò,addlolòosupresslò.En definitiva,apartir de la
proposta presentadalambel debat corresponent, el Plehadepoderdeterminarelsaspeotes
essenolals deipla de treball de les oomissions,els quals han d^aotuaroomadlreotrius
generals del funolonament de la oomissiólpoden tenir també una funoló de garantia de
oompllmentdelesaotuaoionsminimesimésoonoretesqueeipleoonsideriquelaoomissiò
hadeportaraterme.
Aquesta Interpretaoiò no oontradiu en oapoas la lletra ^)del^artlole 68 RPC, perqué, oom
s^haavançatabans, aquesta lletra nodiu que sigui laoomissiò laquehad^aoordarsempre les
oomparelxenoes.Aquesta lletra es refereixalaoord que la oomissiò trasllada al presidente
presidenta del Parlamentpertalque^^requérelxl^^algúaoomparèlxerdavantlaoomlssló.lalxò
no es oontradiotoh amb el fet que la compareixença no hagi estat aoordada per la oomissiò,
slnópelPleenvlrtutdel^artlole67.1RPC.L^aoordderequerimentdelalletra^)del^artlole68
es un aoted^exeouoló del pla de treball de la oomissió que s^ha de contemplaren el nou
oontext que determina l^artlole 67.1RPC^ésadlr,desde la lògioa de l^elaboraolòoonourrent
ooompartldaquederlvad^aquestpreoeptelde la possibilitat quealgunesoomparelxenoesja
hagin pogutquedardetermlnadesenl^aoord del Plequedellmita el oontingutbàsiodeiplade
treball.
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2. Procediment per tramitar les propostes de creació de comissions d'investigació
presentades a l'empara de l'apartat 1 de l'article 67 RPC
2.1. La necessitat que l'acord de creació de les comissions d'investigació proposades d'acord
amb l'article 67.1 RPC hagi de delimitar-ne l'objectiu i l'abast i també els continguts bàsics
del pla de treball, comporta una alteració important de les condicions sota les quals s'han
adoptat fins ara aquests acords, que normalment s'han limitat a aprovar o rebutjar la proposta
de creació presentada després del corresponent debat, sense més tràmit i sense considerar
tampoc necessari presentar esmenes a la proposta.
Aquesta situació és difícil de mantenir després de la reforma de l'article 67.1 RPC,
especialment quan aquest exigeix que l'acord de creació fixi també els continguts bàsics del
pla de treball de la comissió. Això fa aconsellable, per no dir necessari, replantejar el
procediment a seguir davant el Ple per crear les comissions d'investigació. En aquest sentit
cal recordar que en la darrera reunió de la Mesa ja es va apreciar aquesta necessitat i el
president va proposar que els Serveis Jurídics del Pariament elaboressin una seqüència dels
tràmits que caldria seguir, prenent com a referència el procediment que s'aplica a les
propostes de resolució.
2.2. L'aplicació d'aquest procediment a l'article 67.1 RPC ve facilitat pel fet que l'article 63
RPC hi fa referència expressament pel que fa a la creació de les "comissions específiques".
L'apartat 2 d'aquest article estableix que la proposta de creació d'aquestes comissions "ha de
ser tramitada pel mateix procediment que les propostes de resolució". I tot i qüe les
comissions d'investigació tenen un tractament propi i específic en el Reglament, no s'ha
d'oblidar que hi són tractades, juntament amb les altres comissions no legislatives, dins la
secció tercera del capítol IV del Títol III, és a dir, la secció que inclou genèricament les
comissions específiques en contraposició a les legislatives.
En conseqüència, l'aplicació en aquest cas del procediment establert per a les propostes de
resolució no requereix cap argumentació analògica ni implica la necessitat que la Mesa hagi
de cobrir cap dubte o llacuna reglamentària en el sentit que preveu la lletra a) de l'article 37.3
RPC. Si considerem que les comissions d'investigació pertanyen a la categoria de les
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comissions específiques, els problemes que presenta l'ampliació del contingut de l'acord de
la seva creació, derivades de la reforma de l'article 67.1 RPC, es poden resoldre aplicant el
procediment de les propostes de resolució.
2.3. L'aplicació d'aquest procediment té com a premissa que la proposta s'ajusti als
requeriments formals que determina l'apartat 1 de l'article 67 RPC. Cal recordar que l'incís
addicionat per la darrera reforma del Reglament diu textualment que l'acord de creació de la
comissió "ha de delimitar-ne l'objecte i l'abast, i també els continguts bàsics del pla de treball".
Per tant, aquest precepte exigeix que la proposta que es presenti contempli tots aquests
aspectes amb un grau mínim de concreció per poder considerar que compleix els requisits
reglamentaris i ser admesa a tràmit.
Un cop admesa a tràmit i publicada la proposta al BOPC, l'article 167.3 RPC (relatiu a les
propostes de resolució) estableix que s'ha d'obrir un termini de set dies, durant el qual els
grups pariamentaris poden presentar-hi esmenes. Aquest termini pot ser objecte de pròrroga
en els termes regulats en el Reglament i també es pot veure afectat per l'aplicació de les
regles sobre la tramitació urgent i d'urgència extraordinària.
El debat de la proposta correspon en aquest cas al Ple per imperatiu derivat de l'article 67.1
RPC i s'ha de substanciar d'acord amb les regles generals aplicables a les propostes de
resolució que estableix l'article 168 RPC. D'aquestes regles, cal recordar especialment que:
a. Correspon al grup autor de la proposta decidir el text que se sotmet finalment a
votació, indicant les esmenes que s'accepten o proposant-ne de transaccionals, si el
grup esmenant no s'hi oposa.
b. Es poden presentar noves esmenes si són signades per tots els grups pariamentaris.
c. Qualsevol grup pot demanar que es voti separadament una part o diverses parts de la
proposta.
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d. Si es demana votació separada, correspon al President, després d'esooltar el ^rup
proposant, accediraia demanda si no contradiu ei sentit original deia proposta.
e. En ei cas de coincidència de diverses propostes de creació d'una comissió
d'investigació anàio^uesoamb connexió entre eiies,es pot aplicar ei procediment
d'acumulat per debatre-lesivotar-les conjuntament en els termesicondicions que
estableix l'apartat^de l'article 168 RPC.

3.1. Desprès de la darrera reforma del Reglament, l^acord del Ple de creació d'una comissió
d'investi^acióadoptatse^onsl'apartat1del'article67.1,ha d'incloure,entrealtresaspectes,
els continguts bàsics del pla de treball de la comissió.
3.2. En coherència amb el nou redactat de l'article 67.1RPC, les propostes de creació de la
comissió d'investigació han d'incloure una proposta sobre els continguts bàsics del pla de
treball.
3.3. El Ple,comaór^an suprem de la Cambra,disposa d'un ampli mar^e de decisió política
per determinar els continguts bàsics del pla de treball, continguts que poden ser meres
directrius^eneralsd'actuacióotambéreferir-seaobjectiusmaterialsmèsconcretsqueelPle
consideri necessarioimprescindible que la comissió portiaterme.
3.4.Desprès de la reforma de l'article67.1RPC,l'elaboració del pla de treballde la comissió
d'investigació ha esdevingut una tasca compartida entre el Pleila comissió en qüestió.En
aquest nou escenari, la comissió d'investi^aciótè la plena capacitat de desenvolupari
concretar el seu pla de treballièxecutar-lorespectantles determinacions bàsiques que ha^i
establert el Ple comaór^an suprem de la Cambra.
3.5. El procediment per substanciar les compareixences establert per l'article 68 RPC s'ha
d'aplicarales compareixences que acordi la comissió en exercici de les seves funcionsi
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també a aquelles que hagi pogut determinar l'acord del Ple de creació de la comissió per
considerar-les com una actuació essencial o bàsica d'aquesta.
3.6. El procediment adequat per tramitar les propostes de creació de comissions
d'investigació a l'empara de l'apartat 1 de l'article 67 RPC és el de les propostes de resolució,
que es regeix pel que disposen els articles 167 i 168 del Reglament.

B

Antoni Bayona
Lletrat major
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