REGLAMENT DEL PARLAMENT

Article 58. Comissions d’investigació

1. El Ple del Parlament, a proposta de dos grups parlamentaris, de la
cinquena part dels membres del Parlament, de la Mesa del Parlament, un
cop escoltada la Junta de Portaveus, o del Govern, pot acordar la creació
d’una comissió d’investigació sobre qualsevol assumpte d’interès públic que
sigui competència de la Generalitat.
2. La composició i el nombre de membres de les comissions d’investigació
s’ha de concretar mitjançant un acord de la Junta de Portaveus. La comissió
també pot incorporar especialistes, amb veu i sense vot, amb tasques
d’assessorament tècnic, en un nombre no superior al de diputats membres
de la comissió.
3. El Parlament ha de crear una comissió d’investigació si és demanada
per una tercera part dels diputats o per tres grups parlamentaris; els
proposants només poden presentar una proposta vinculant l’any.
4. Les comissions d’investigació, abans d’iniciar llurs actuacions, han
d’elaborar i aprovar un pla de treball.
5. Les comissions d’investigació poden requerir, per mitjà del president o
presidenta del Parlament, qualsevol persona perquè hi presti declaració.
6. Les conclusions de les comissions d’investigació s’han de reflectir en un
dictamen que ha d’ésser debatut pel Ple del Parlament.
7. Les conclusions aprovades pel Ple del Parlament han d’ésser
comunicades al Govern, sens perjudici que la Mesa del Parlament també
pugui comunicar-les al Ministeri Fiscal.
Article 59. Regulació de les compareixences davant les comissions
d’investigació
1. Les compareixences davant les comissions d’investigació es regeixen per
les normes següents:
a) La compareixença únicament es pot requerir amb relació a qüestions que
són competència de la Generalitat.
b) El president o presidenta del Parlament signa el requeriment, en el qual
hi ha de constar de manera fefaent l’acord de requeriment adoptat per la
comissió, les dades d’identificació personal i el domicili de la persona
requerida, el lloc, el dia i l’hora en què es té la compareixença i la qüestió
sobre la qual ha d’informar.
c) La notificació del requeriment s’ha de fer quinze dies abans de la data en
què ha de comparèixer, llevat que la comissió n’acordi la urgència, en el
qual cas el termini és de cinc dies. En el cas que la compareixença no tingui
lloc, la citació s’ha de reiterar per a comparèixer al cap de tres dies, o al cap
d’un dia, si se’n va acordar la urgència.
d) La persona requerida ha d’ésser advertida, en la notificació, dels seus
drets, de les seves obligacions i de les seves responsabilitats eventuals.
e) La persona requerida pot comparèixer acompanyada de qui designi per
assistir-la.

f) La compareixença es té d’acord amb el procediment que prèvi-ament
estableix la mesa de la comissió, del qual s’ha d’informar qui compareix
abans de començar la seva intervenció.
2. La mesa de la comissió, durant els treballs d’aquesta, ha de vetllar per la
salvaguarda del respecte a la intimitat, l’honor de les persones, el secret
professional, la clàusula de consciència i els altres drets constitucionals.
3. Si la persona convocada desatén, voluntàriament, el requeriment de
comparèixer davant una comissió d’investigació, la Mesa del Parla-ment
n’ha de donar compte al Ministeri Fiscal, als efectes de substanciar la
responsabilitat penal que hi pugui correspondre. En la notificació inicial, se
l’ha d’advertir d’aquesta possible responsabilitat penal.
4. Les compareixences, si així ho acorda explícitament la comissió
d’investigació, també es poden substanciar pel procediment que estableix
l’article 49.

