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1.  TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT u CLOSES EN LA FORMULACI~ 
1 .o1 
1,01.05, Reglament __ del Parlament -- 

Lleis i altres normes 

REFORMA DEL REGLAMENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 15 D’UCTUBRE DE 1987 

PREMDENCIA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a allb que estableix l’article 89.2 del 
Reglament, s’ordena de publicar en el Butlletí Oficial del Parla- 
ment de Catalunya la Reforma del Reglament del Parlament de 
Catalunya, aprovada pel Ple del Parlament el dia 15 d’octubre 
de 1987. 

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 1987 
Miquel Coll i Alentorn 

President del Parlament de Catalunya 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda els dies 14 i 15 d’oc- 
tubre de 1987, ha debatut el Dictamen de la Comissib de Re- 
glament referent a ia Proposta de Reforma del Reglament del 
Parlament de Catalunya i els vots particulars i les esmenes re- 
servats pels grups parlamentaris. 

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que esta- 
bleixen l’article 32.3 de I’Estatut d’Autonomia i l’article 8.2 i 3 
de la Llei del Pariament, del President i del Consell Executiu 
de la Generalitat, i d’acord amb la Disposició Final Segona i 
l’article 109 del Reglament del Parlament, ha aprovat per majo- 
ria absoluta ia segijent 

REFORMA DEL REGLAMENT DEL PARLAMENT 

Títol 11 
Dels Diputats 

Article 4 

1 .  El Diputat proclamat electe accedirh al ple exercici de la 
condicib de parlamentari complerts tots els requisits següents ; 

Primer : Presentar a I’Oficialia Major la credencial expedida 
per I’organ corresponent de l’administracib electoral i fer la 
promesa o el jurament d’acdtar !a Constituc¡6 i 1’Estatut 
d’Autonornia de Catalunya. 

Segon ; Declarar, als efectes de E’examen d’iincompatibili- 
tats, les dades relatives a la seva professi6 i als seus carrecs 
piíblics. 

2. Els drets del Diputat proclamat electe no seran efectius 
fins que no haura accedit al ple exercici de la condició de parla- 
mentari, conformement a l’apartat 1. 

Títol 111 
De l’organització del Parlament 

Capítol li1 
De les Comissions 

Article 48 bis 

1 .  El Ple del Parlament, a proposta de la Mesa o a lliiciativa 
de dos Grups parlamentaris o de la cinquena part dels Diputats, 
pot acordar la creació de Comissions d’estudi sobre qualsevol 
assumpte que afecti directament la societat catalana; aquestes 
Comissions podran ésser permanents mentre durari la Legisla- 
tura en quk s’haurlt adoptat l’acord de crear-les. 

2. La Comissió, si ho acorda, podrh incorporar especialistes 
en la matkria objecte de l’estudi, fins a un nombre igual al dels 
Diputats que en siguin membres. 

3. El resultat de1 treball de la Comissió seca públic, ’ 

Títol IV 
Del fwncionament del Parlament 

Capitol I 
De les dismsicions generals de funcionament 

Secció Tercera 
Dels debats 

Article 62 

Llevat d’un acord en sentit contrari de la Mesa del Parlament 
o de la Comissi& cap discussió no podrj comeqar sense que, 
almenys dos dies abans, s’hagi distribu’it l’informe, el dictamen 
o la documentacib que servira de base en el debat. En el cas de 
I’Informe de la Sindicatura de Comptes sobre el Compte Gene- 
ral de la Generalitat de Catalunya, aquest termini serh com a 
minim de deu dies. 

Article 66 

(...I 
5 .  El dret a fer un torn en contra de qualsevol proposta sub- 

sistira malgrat que hagi estat retirada, si ja n’ha estat fet el torn 
a favor. 
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Capítol II 
Del p d i m e n t  legislatiu 

Secció Segona 
Del procediment legislatiu com& 

Apartat Primer 
Dels projectes de llei 

5.  La votacib de les esmenes subsegüents al Dictamen del 
Consell Consultiu i de les transaccionals a qu6 es refereix l’a- 
partat anterior correspon al Ple del Parlament. 

IV. De la deliberació en el Pk 

- Article98 

I, De la presentacib d ’esmenes LJ 
3. Si per substituir un projecte de llei el Ple del Parlament 

acceptava una emena a la totalitat de les que proposen un text 
articulat alternatiu, el President n’ordenara la publicació com a 
proposició de llei, Ia tramet& a la Comissió corresponent i 
obrirA un termini per a presentar-hi esmenes, les quals, en 
aquest suMsit, no podran ésser a la totalitat, 

Article 93 

1. Publicat l’acord de tramesa a la ComissiÓ cusresponent 
del projecte de llei, els Diputats i els Grups parlamentaris 
tindran un termini de quinze dies per a presentar-hi esmenes, 
mitjanpnt un escrit adreGat a la Mesa de la Comissib. (... > 

(* m .> 

111. De les esmenessubsegiients als 
dictimens del Conseli Consultiu 

Article 97 bis 

1. Quan el Parlament rebrh del Consell Consultiu de la Ge- 
neralitat el Dictamen respecte a I’adequacib a la Constitució i a 
1’Estatut d’Autonomia de Catalunya del Dictamen d’una Co- 
missib parlarnenthria sobre un determinat Projecte o Proposi- 
ció de Llei, el President del Parlament manarh que es publiqui 
en el Butlleti Oficial dei Parlament dt? Cataluplycr i la Mesa del 
Parlament obrirh un termini per a la presentació d’esmenes. 

2. Les esmenes presentades hauran d’ésser congruents amb 
les conclusions del Dictamen del Consell Consultiu i nom& es 
podran referir als articles o les esmenes objecte d’aquest Dicta- 
men. La Mesa del Parlament qualificarh la congruhcia de les 
esmenes presentades. 

3. La Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de Porta- 
veus, decidirh si el Dictamen de la Comissió parlamentaria 
sobre el Projecte o la Proposició de Llei, amb les esmenes de- 
clarades congruents, ha d’bsser tramitat pel Ple o ha de tornar a 
la Comissib que I’havia elaborat perquk en faci l’estudi i l’orde- 
nació, juntament amb les esmenes i els vots particulars reser- 
vats per a defensar en el Ple, En aquest cas, no es pot aplicar el 
que disposa l’article 107,l del Reglament ni pot ésser soMicitat 
un nou Dictamen al Comelf Consultiu, 

4. La Comissió, en fer l’estudi de les esmenes subsegiknts 
al Dictamen del Consell Consultiu, podrh recomanar esmenes 
transaccionals entre aquestes i les esmenes i els vots particulars 
reservats per a defensar en el Ple, d’acord amb el que disposa 
I’article 96.3. 

Els Grups parlamentaris podran posar en qiiestió, en un 
escrit motivat, el carhcter transaccional de les esmenes fins a 
quararanta-vuit hores abans de comengar la sessib plenhria en 
qub s’haurh de debatre el Dictamen. La Mesa del Parlament 
prendrh una resolució definitiva abans que siguin posades a vo- 
tació en el Ple. 

Apartat Segon 
De les proposicions de llei 

Article 105 

C...) 
5. Tot seguit, el President preguntari si la Cambra pren en 

consideraci6 o no la proposició de tlei de qu8 es tracta. En cas 
afirmatiu, la Mesa de la Cambra, escoltada la Junta de Porta- 
veus, ordenari de trametre-la a la Comissió competent i d’obrir 
el termini d’esmenes corresponent, Ies quals no podran &ser a 
la totalitat. La proposició seguira el trhrnit previst per als projec- 
tes de llei. 

Seccib Tercera 
De les especiaIitats 

en el procediment legislatiu 

Apartat Segon 
Del pressupst de la GeneraIitat 

Article 110 

C..J 
3. Les esmenes al projecte de llei del pressupost que co- 

mportaran augment de crkdit en algun concepte només seran 
admeses a trimit si, a més de complir els requisits generals, 
propasen alhora una baixa d’igwal quantia en algun altre can- 
cepte de la mateixa Secció. 

Article 1 I1 

1, El debat de totalitat del projecte de llei del pressupost de 
la Generalitat es tindrh Únicament en el Ple, abans de comen- 
qar la tramitació en Comissió i es referir8 exclusivament a les 
esmenes a la totalitat del Projecte. Els torns seran de trenta 
minuts. 
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2. El debat en Comissib s’ha de referir a l’articulat i a l’estat 
d’autorització d’ingressos i de despeses, sens perjudici de l’es- 
tudi d’aítres documents que hagin d’acompanyar el projecte de 
llei del PreSSUpQSt. La sessió de la Comissió en que es tindra 
aquest debat seri pública. 

3. El President de la Comissió i el de la Cambra, d’acord 
amb la Mesa respectiva, poden ordenar els debats i les votaci- 
ons de la manera mbs adient amb l’estructura del pressupost. 

4. El debat final en e1 Ple es referira ljnicament a l’articulat 
i a les esmenes i els vots particulars que hi seran reservats i 
també a les esmenes a la totalitat reservades a les seccions o als 
serveis pressupostaris. 

Capítol I11 
De It’impuls i el control de l’aacci6 

politka i de govern 

Sec& Primera 
De la investidura i de la responsabilitat 

palitica del President i del Consell Executiu 

I. De la investidura 

Article 117 

1. La sessib d’investidura del President de la Generalitat 
cornencara amb la lectura, feta per un dels Secretaris, de la re- 
solució dei President del Parlament en que proposa un candidat 
a la Presidencia. A continuació, el candidat presentari, sense li- 
mitació de temps, el programa de govern i sol4icitarA la confi- 
a n p  de la Cambra. Llevat que el President del Parlament con- 
sideri més oportb de suspendre la sessió, durant un temps no 
superior a Pes vint-i-quatre hores, hi intervindra tot seguit un 
representant de cada Grup parlamentari, durant trenta minuts 
cadascun d’ells. 

2. El candidat podra fer ús de la paraula tantes vegades 
com ho demanarh. Quan respondrA individualment a un dels 
Diputats que hauran intervingut, aquest tindrh dret a una rkpli- 
ca d’un temps igual a l’emprat pel candidat. Si el candidat re- 
sponia d’una manera global als representants deis Grups, ca- 
dascun d’aquests nomes tindrh dret a una replica, d’un temps 
igual a l’emprat pel candidat, 

3. Si la resposta a una &plica comportava que algun Grup 
contrarepliqués, aquest disposara d’un rSlnic torn, no superior 
als cinc minuts. 

Il. De la responsabilitat politica 
del President i dd Consell Executiu 

Article 118 

El Parlament pot exigir la responsabilitat politica del Presi- 
dent de la Generalitat i del Consell Executiu per mitjh de la 
moció de censura i de la qiiestió de confranGa. 

Article I18 bis 

1. La rnoci6 de censura ha d’esser motivada i ha d’incloure 
un candidat a la Presidencia de la Generalitat, que ha d’haver 
acceptat la candidatura. La Mesa del Parlament qualificara la 
moció de censura d’acord amb els requisits establerts per la 
Llei i pel Reglament. Un cop admesa a tramit, el President del 
Parlament ho cornunicari ai President de la Generalitat i als 
Portaveus dels Grups parlamentaris, 

2. Les mocions alternatives han de complir els mateixos 
requisits i estan sotmeses als mateixos tramits d’admisslb que 
la moció de censura originaria. 

3. El President del Parlament convocara el Ple amb I’única 
finalitat de debatre i de votar la moció de censura. 

4. El debat $‘iniciar8 amb la defensa de la moció de censura 
que, durant trenta minuts, efectuara un dels Diputats signants 
d’aquesta; tot seguit, durant trenta minuts, podrh intervenir 
un representant del Govern. A continuació, sense limitació de 
temps, podra intervenir el candidat proposat per a la Presiden- 
cia de la Generalitat, amb la finalitat d’exposar el programa po- 
lític del Govern que pretén formar, 

5.  Després de la suspensió establerta per la Presidhcia, que 
no podrh esser superior a les vint-i-quatre hores, podrh interve- 
nis un representant de cadascun dels Grups parlamentaris, 
durant trenta minuts cadascun d’ells. 

6. El candidat proposat, el President de la Generalitat i els 
Consellers podran parlar tantes vegades corn ho demanaran. 
Quan respondran individualment a un dels qui hauran inter- 
vingut, aquest tindra dret a un torn de &plica d’un temps igual 
a i’ernprat per aquells. Si responien de manera global als repre- 
sentants dels Grups, cadascun d’aquests només tindrh dret a 
una replica, d’un temps igual a l’emprat per aquells. 

7. Si la resposta a una replica comportava que algun Grup 
contrarepliqués, aquest disposarli d’un Únic torn, no superior 
als cinc minuts. 

8. Els Grups parlamentaris podran dividir llurs torns de re- 
plica entre dos Diputats curn a rnaxirn. 

9. Si s’havia presentat més d’una moció de censura, 
hauran d’ésser posades a votaci6 separadament, seguint 
I’ordre de presentació. 

10. La PresidBncia h u r a  d’anunciar prkviament l’hora de 
la votació de ia moci6 o les mocions de censura, que no es 
podrh fer abans de transcorreguts cinc dies des de la presentació 
de la moció originhria en el Registre de I’OficiaIia Major del 
Parlarnen t. 

1 1. En el cas d’aprovar-se una moció de censura, no se sot- 
metran a votació les altres mocions presentades, 

Article l i 8  ter 

1. La qüesti6 de confianqa s’ha de presentar mitjanmnt un 
escrit motivat i ha d’anar acompanyada del certificat correspo- 
nent del Consell Executiu. 

2. Un cop admesa a trAmit per la Mesa, el President del 
Parlament ho cornunicari als Portaveus dels Grups parlamen- 
taris, i convocat-a el Ple amb I’única finalitat de debatre i votar 
la qiiestió de confianqa. 

3, El debat es tindrh d’acmd amb el procediment establert 



BUTLLETf OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Nhm. 222 / 19 d’octubre de 1987 11369 

per l’article 117 per al debat d’investidura, amb el benenths 
que les intervencions fixades per al candidat corresponen al 
President de la Generalitat i, si escau, als Consellers. 

4. Acabat el debat, la qijestió de confianga serh sotmesa a 
votaci6; la Presidkncia n’haur8 d’haver anunciat prhviament 
l’hora. 

111. Dels debatsgenerds subre 
l’acciciwlítica i de govern 

Article 119 

1. A l’inici del període de sessions de setembre, el Ple 
tindrk un debat sobre l’orientaci6 política general del Consell 
Executiu. 

2. El debat s’iniciah amb la intervencib del President de la 
Generalitat. Lievat que al President de2 Parlament consideri 
mks oportú de suspendre la sessi6, durant un temps no superi- 
or a les vint-i-quatre hores, hi intervendrk tot seguit un repre- 
sentant de cada Grup parlamentari, durant trenta minuts ca- 
dascun d’el ls. 

3. El President de la Generalitat i els Consellers podran fer 
Ús de Ja paraula tantes vegades com ho demanaran. 

Quan respondran individualment a un dels Diputats que 
hauran intervingut, aquest tindra dret a una rkplica de deu 
minuts, que podrh tenir l to~  després de totes les intervencions 
del Govern o fer-se individualment a ca& Conseller; en el 
primer supbsit, el temps de replica atribui’t al Grup no podri 
ésser superior a tantes vegades deu minuts corn intervencions 
hauran fet els membres del Govern. La rkplica PO&A ésser feta 
per Diputats diferents i, si n’hi intervenia més d’un, cap d’ells 
no podrh ultrapassar els deu minuts; aixi i tot, si un Grup parla- 
mentari nomes tenia un torn de replica, podra dividir la seva 
intervenció entre dos Diputats corn a mbxim. 

Si la rkplica d’un Conseller comportava que el Diputat 
contrarepliqués, aquest disposarh d’un 6nic torn, IIQ superior 
als cinc minuts. 

Si el President de la Generalitat i els Consellers responien 
d’una manera global als representants dels Grups, cadascun 
d’aquests només tindrh dret a una &plica de deu minuts. 

Article 120 

1. Finit el debat, la Mesa fixari un termini, que cornenpwil 
I’endemh i que no podrh ésser superior a les vint-i-quatre 
hores, en el qual els Grups parlamentaris podran presentar pro- 
postes de resofució. La Mesa admetrh les que seran congruents 
amb la mathria que és objecte del debat i que no significaran 
qUesti6 de confianqa o moció de censura al Govern, i ser4 co- 
municat als Grups parlamentaris les que han estat admeses a 
t r h i t .  Durant un nou termini fixat per la Mesa, el qual no 
podrh &ser superior a les vint-i-quatre hores, els Grups podran 
estudiar les propostes presentades i presentar propostes trans- 
accionals que impliquin la retirada en tot o en part de llurs pro- 
postes definitives. 

2. L‘ordre de discussi6 i de votació de les propostes de re- 
soluci6 serh l’ordre de presentació. No obstant aixb, per a 

evitar conflictes de prelació, s’entendrh que totes les propostes 
de resalucib presentades eis primers trenta minuts del termini 
hauran estat presentades simulthniament, i, entre elles, 
I’ordre s’esbblirh per sorteig; si un Grup, després de presenta- 
da una primera proposta, l’ampliava o la complementava, s’en- 
tendrh, als efectes del debat i de la votació, que el conjunt dels 
textos formen una sola proposta i que ei moment de presenta- 
ci6 és el corresponent a l’tiltirn text presentat. 

Les propostes de resolució transaccionals es votaran en e? 
moment que corresponia a les darreres de les propostes 
subs t i t u’ides , 

3 Les propostes admeses podran ésser defensades durant 
un torn no superior als deu minuts. El President del Parlament 
podra concedir un torn en contra del mateix temps després de 
la defensa de cadascuna d’elles. 

4. Un Grup parlamentari podra esmenar les propostes de 
resolució que hau& presentat només en el cas que, un cop ex- 
plicitada la intenció de vot &un Grup o més respecte a aquestes 
propostes, consideri que així pot aconseguir el suport d’algun 
altre Grup i sempre que cap dels Grups parlamentaris no s’hi 
oposi. 

Qualsevol Grup podri demanar que es voti separadament 
una o diverses parts de la proposta de resolucib; la Presidencia 
accedirh a la demanda si no en contradiu el sentit. 

5 .  La Mesa determinar8 quins s6n els punts comuns, co- 
mplementaris O contradictoris de les diverses propostes de re- 
..solució presentades i mantingudes, 

Aprovada una proposta, totes les altres es votaran només en 
all0 que farh referimcia als punts que seran complementaris i 
no contradictoris amb aquesta. 

Article 121 

I. Podran fer-se tambk debats generals sobre l’acciú politi- 
CB i de govern quan ho demanar& el President de la Generalitat 
o ho decidirh la Mesa, d’acord amb la Junta de Portaveus, a ini- 
ciativa de dos Grups parlamentaris o d’una cinquena parts dels 
Diputats. 

2. El President del Parlament canvocarh necesshiament la 
corresponent sessió quan unit quarta part dels diputats, o grups 
parlamentaris que en representin almenys una cinquena part, 
soMicitin la celebraci6 d’un debat sobre l’acció política i de go- 
vern. Aquesta sotlicitud podran fer-la una vegada durant cada 
periode de sessions. 

3. EI procediment per al debat i per a la presentació i la vo- 
tació de resolucions serA el que estableixen els articles 119 i 
120, El debat s’iniciarh amb la intervencib d’un membre del 
Consell Executiu. 

4, Quan els debats a qu8 es refereix aquest article seran fets 
a iniciativa parlamentkia, aquests no podran tenir lloc més de 
quatre vegades en el conjunt dels dos períodes de sessions que 
van del setembre al juny. 

Article 121 bis 

1. Quan el Ple del Parlament, en aprovar alguna resolució 
o alguna moció, encomanara a una Comissió que tingui un 



11370 BUTLLET! OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I Núm. 222 / 19 d’octubre de 1987 

debat, aquest s’haurh de tenir d’acord amb les normes que els 
articles 1 19 i 120 estableixen per als debats generals sobre l’ac- 
ció política i de govern. 

2. El debat s’iniciarh amb la intervenció d’un membre del 
Consell Executiu. Les funcions que els dits articles encomanen 
al President i a la Mesa del Parlament correspondran al Presi- 
dent i a la Mesa de la Comissib, respectivament. 

Secció Segona 
Del control de la legislaci6 delegada 

Article 122 
(... ) 
5. Els efectes jurídics del control seran els que establira la 

6. EI que disposen els apartats anteriors no serh d’aplicació 
llei de delegació. 

si la llei de delegacib establia altres procediments de cuntrol. 

Secció Tercera 
De les interpeklacions i les preguntes 

Article 123 

1. Els Diputats i els Grups parlamentaris poden formular 
interpellacions al Consell Executiu. 

2. Les interpellacions han de presentar-se per escrit 
davant la Mesa del Parlament i han de tractar dels motius i dels 
propbsits del capteniment de I’Executiu en qüestions relatives 
a ternes de política general que siguin compethcia dei Consell 
Executiu o d’algun Departament. 

3, La Mesa qualificara l’eescrit i, escoltada la Junta de Porta- 
veus, n’ordenarh la tramitació com a pregunta a contestar per 
escrit, en el cas que el seu contingut no sigui propi d’una inter- 
pellació, segons all0 que s’estableix en I’apartat precedent. 

4. Passats deu dies de Ia publicacib de la interpeldacib, 
aquesta podra ésser inclosa en l’ordre del dia del Ple. 

5 .  Les interpllacions s’han d’incloure en l’ordre del dia. 
Quan en el període de sessions corresponent un Grup no 
n’hauri consumit el nombre resultant d’assignar una inter- 
peMaciÓ per cada quatre Diputats o fracció pertanyents al 
Grup, aquest Grup i els Diputats que el componen tindran pri- 
oritat en la inclusió en l’ordre del dia, Sens perjudici d’aquests 
criteris, s’aplicarh el de la prioritat en la presentació. 

6. Les interpdlacions se substanciaran corn a mhxim en la 
quarta sessió plenhria despres de publicades. Finit un període 
de sessions, les interpel4acions pendents es tramitaran com a 
preguntes amb resposta per escrit a contestar en el període 
intermedi, o, a petició de I’interpel-lant, podran traslladar-se al 
periode de sessions segiient. 

7. Es podran tramitar interpelkicions pel procediment 
d’urgencia, per a substanciar les quals s’haurii de reservar un 
punt de l’ordre del dia de cada sessib ordiniria del Ple del 
Parlament. 

8. Les interpel4acions tramitades pel procediment d’ur- 
&cia seran ordenades segons la prioritat en la presentació. EE 
que estableixen els apartats 4 i 5 d’aquest article no és d’aplica- 

ci6 a les interpelfacions tramitades pel procediment 
d’urghncia. 

9. Les interpellacions tramitades pel procediment d’ur- 
ghcia s’han de presentar al Registre de I’Oficialia Major entre 
el dilluns i el dijous anteriors a la setmana en la qual hom 
pretén que siguin substanciades. Un COP admeses a tramit, se 
n’informara immediatament el Govern i els Grups 
parlamentaris, 

10. En un període de sessions, cada Grup parlamentari 
tindri dret a Ea tramitació pel procediment d’urgkncia d’una 
interpeklacib, a m6s d’una altra per cada quatre Diputats del 
Grup, 

2 1 .  Sens perjudici del que disposa l’npartat 10, en una 
sessió pleniria només es podrh incloure una interpellació de 
cada Grup parlamentari tramitada pel procediment d’urgkncia. 

Article 125 

(... r 
2. El Grup interpel-lant o el Diputat signant de la inter- 

pellació ha de presentar la moció l’endemh de la substanciació 
d’aquella davant el Ple. La moc%, un cop acceptada per la 
Mesa i considerada congruent, s’incloura en l’ordre del dia de 
la sessió plenaria vinent, i s’hi podran presentar esmenes fins a 
una hora abans de la fixada per a comencar la sessió. 

(...$ 

Article 126 

I. La Comissió a la qual correspondri per raó de la materia 
controlari el compliment de les mocions a que es refereix l’ar- 
ticle 125 d’aquest Reglament. Si el text de la moció aprovada 
no ho especificava, la Mesa del Parlament, escoltada la Junta 
de Portaveus, determinarh la Comissi6 a la qual correspon de 
fer el control. 

El President del Parlament notificara al Consell Executiu la 
Comissi6 davant de la qual haurA de retre comptes del compli- 
ment de la moció. 

2. El Consell Executiu, després del termini que se li haurh 
fixat per a donar compliment a la moció, disposari de quinze 
dies per a retre comptes davant de la Comissi6 corresponent. Si 
en Ia mocib no figurava cap termini concret, el Consell Execu- 
tiu haurh de retre comptes a la Comissió abans de quatre 
mesos. 

3, La Comissi6 a la qual correspon el control del compli- 
ment de la moció, un cop acabat el termini que s’hauri fixat al 
Consell Executiu per a donar-li compliment, a peticib d’un 
Grup parlamentari o de qualsevol membre de la Comissió, 
haurh de manifestar el seu criteri respecte al compliment o no 
de la moci6, o respecte a si el Consell Executiu li ha retut co- 
mptes o no. 

4. Per a judicar ef compliment de la moció, que haurh d’ha- 
ver estat inclbs prkviament com a punt de l’ordre del dia de la 
Comissió a la qual correspon de fer el control, els Grups parla- 
mentaris disposaran de deu minuts per a fixar la seva posició 
sabre I’escrit tram& pel Consell Executiu o sobre l’incompli- 
ment de la moció. 
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Si el Consell Executiu sollicitava tenir una sessió informati- 
va, s’aplicarh el que estableix l’article 131 bis del Reglament. 

Clos el t r M t  adient, i si un Grup parlamentari o un dels Di- 
putats membres de la Comissió ho sollicitava, el President de 
ia Comissió preguntarh a aquesta si considera que ei Consell 
Executiu ha donat compliment a la moció. 

5. El criteri de la Comissió no serh necessari quan l’incom- 
pliment de la mució o el no-retiment de comptes pel Consell 
Executiu serh constatable objectivament per manca de la tra- 
mesa de la documentaci6 requerida, en el temps i la forma 
hhbils, o perqu& no s’hauri soilicitat sessi6 informativa respec- 
te a aquella davant la Cornissib. En aquest supbsit, a petició 
d’un Grup parlamentari o de qualsevol membre de Ia Comis- 
sió, l’assumpte passarh automaticament a l’ordre del dia del 
primer Ple que tindrh el Parlament. 

Els Grups parlamentaris disposaran de deu minuts per a 
fixar la seva posició sobre l’incompliment de la moció. 

Si un Grup parlamentari ho sollicitava, el President del Par- 
lament preguntarA al Ple si considera que el Consell Executiu 
ha donat compliment a la mwi6. 

Article 127 

(. * .> 
2, Les preguna  h n  de presentar-se per escrit davan. la 

Mesa del Parlament, Quan es pretendri que s’hi doni una re- 
sposta oral, I’escrit nom& en contindrh la formulaci6 estricta, 
relativa a un fet, a una situacib o a una informació, a si el Con- 
selt Executiu ha pres o prendrh cap providencia en relació amb 
I’assurnpte, o a si el Conse11 Executiu enviara al Parlament cap 
document o I’informarh de cap qiiestib. 

(... ) 

Article 128 

1. Les preguntes que hom vol que es contestin en el Ple cal 
que siguin presentades a la Mesa, fins al dia abans de la sessió 
en que s’hagin de substanciar. 

2. En cada sessió ordinilria del Paríament s’ha de reservar 
una hora per a formular i cantestar les preguntes fetes pels Di- 
putats, La Mesa podrh ampliar aquest termini. 

3. El President del Parlament, d’acord amb la Junta de Por- 
taveus, fixarh la data i l’hora per a la substanciaei6 de les pre- 
guntes orals en el Ple. 

4. Les preguntes s’kn d’incloure en l’ordre del dia, d’a- 
cord amb els criteris establerts per a les interpellacions en l’a- 
partat 5 de l’article 123 d’aquest Reglament. 

5. En comenqtr la sessió, es distribuira als Diputats i el 
President llegira la relació ordenada de tes preguntes que 
s’hauran presentat i el nom de qui les hauri presentades. 

6. En el debat, el Consell Executiu contestmA un cop el Di- 
putat haurA formulat estrictament la pregunta. Aquest podrh 
intervenir a continuaci6 per replicar o repreguntar, i el debat 
s’acahi després de la nova intervenció del Consell Executiu. 
El President fixarh el temps de les intervencions, per6 en cap 
cas la substanciació d’una pregunta DO podra durar més de cinc 
minuts. Acabat ei temps d’una intervenció, el President 

donarA autodticarnent la paraula a qui haura d’intervenir a 
continuació o bb passard a la qiiestió segiient, 

7. En qualsevol moment, el Consell Executiu podrh solli- 
citar, una sola vegada respecte a cada pregunta, que aquesta 
pregunta sigui posposada per a l’ordre del dia de la sessi6 plena- 
ria vinent. Llevat d’aquest cas, les preguntes presentades i no 
incloses en l’ordre del dia, com tamM les incloses i no formula- 
des, s’inclourm en I’ordre del dia de la sessió immediat&, 
Sense necessitat d’ksser reprodui’des ni reiterades. 

8. Les preguntes de que es vol una resposta oral en comis- 
si6 estan subjectes a allb que disposen els apartats anteriors. 

9, Finit un període de sessions, les preguntes pendents de 
formular, en Ple o en comissib, es tramitaran corn a preguntes 
a contestar en el període intermedi amb resposta per escrit, 

10. La resposta per escrit a les preguntes ha de fer-se dins 
els quinze dies següents de publicades. 

11. Si el Consell Executiu no enviava la resposta en el ter- 
mini assenyalat, el President de la Cambra, a petició de l’autor 
de la pregunta, ordenah que s’inclogui en I’ordre del dia de la 
sessió següent de la Comissió competent, la qual Ei haura de 
donar el tractament de les preguntes orals, excepte en el que 
s’estableix respecte al temps per a substanciar-les, i retra 
compte d’aquesta decisió al Consell Executiu. 

Secció Quarta 
De les proposicions no de llei 

Article 130 

1. La proposició no de llei inscrita en Ibrdre del dia ser& 
objecte d’un debat en quk podran intervenir, després del Grup 
o del Diputat autor de la praposicib, un representant de cadas- 
cun dels Grups parlamentaris que hi hauran presentat esmenes 
i, a continuació, un representant d’aquells Grups que no ho 
hauran fet, Un cop acabades aquestes intervencions, se sotrnet- 
rh a votació la proposició amb les esmenes acceptades pel pro- 
posant, er qual podrii proposar esmenes tendents a assolir un 
acord entre la proposici6 i les esmenes presentades, sempre 
que el Grup parlamentari esmenant no s’hi oposi, 

Qualsevol Grup podrh demanar que es voti separadament 
una o diverses parts de la proposicib; la Presidencia accedirh a 
la demanda si no en contradiu el sentit. 

2. EI President de la Cambra o el de la Comissió podra acu- 
mular, als efectes del debat, les proposicions no de llei relatives 
a una mateixa qüestió o a qüestions que tenen connexió entre 
elles, 

3. La Comissió a la qual correspondrh per raó de la matkria 
controlarh, d’acord amb el procediment establert per l’article 
126, el compliment de les resolucions aprovades. 

Secci6 Cinquena 
Dels programes, plans, comunicats 

i informacions del Govern 

Article 131 

1. Si el Consell Executiu enviava a\ Parlament una cornu- 
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nicació, un programa o un pla, en relaci6 amb els quals sol-lici- 
tava que el Parlament es pronuncibs, la Mesa del Parlament 
manara que es publiqui o, atesa la seva naturalesa, que sigui 
distribuit als Grups parlamentaris, i, escoltada la Junta de Por- 
taveus, acordara si ha d’ésser tramitat pel Ple o per una Comis- 
sió permanent legislativa. 

2. Passats deu dies, el debat i la votació de la comunicació, 
del programa o del pla podra &ser inclbs en l’ordre del dia 
corresponent. 

3. El debat s’iniciara amb la intervencib d’un membre del 
Consell Executiu. Tot seguit, podra fer Ú s  de la paraula, durant 
un temps no superior als quinze minuts, un representant de 
cada Grup parlamentari. 

4. Els membres del Govern podran respondre a les qiiesti- 
ons plantejades d’una manera aiilada, conjunta o agrupades per 
raó de la materia. Cadascun dels Grups que hauran intervingut 
tindrh dret a un torn de replica, no superior als deu minuts. Si 
el Conseller replicava, el Diputat disposar9 d’m torn no super- 
ior als cinc minuts per a contrareplicar. 

5 .  Els Grups parlamentaris podran presentar propostes de 
resolució congruents amb la materia objecte de la comunicacib, 
del programa o del pla. 

6. La presentacib, el debat i la votació de les propostes de 
resolució es faran d’acord amb el procediment establert per 
l’article 120 per a les propostes subsegüents als debats generals. 
Les propostes que comportaran el rebuig total de la comunica- 
ció, del programa o del pla del Govern s’hauran de votar en 
primer lloc, 

Article 132 bis 

i. Si el Consell Executiu enviava al Parlament una propos- 
ta en relació amb la qual la llei exigia que el Parlament es pro- 
nunciés prkviament a la decisió administrativa, la Mesa del 
Parlament manarh que es publiqui i ,  escoltada la Junta de Por- 
taveus, acordar& si ha d’ésser tramitada pel Ple o per una co- 
missió permanent iegislativa, en funcib de la importincia de la 
qiiest ió. 

2. La proposta serh tramitada segons les normes generals 
del procediment legislatiu. 

Article 131 ter 

1. A petició prbpia o quan així ho sollicitar8 una Cornissi6, 
els Consellers hi compareixeran per tenir una sessió informati- 
va, prkvia inclusió del tema en I’ordre del dia. 

2. La sessió constara de les fases següents : exposició oral 
del Conseller, suspensió per un temps mAxirn de quaranta-cinc 
minuts perquk els Diputats i els Grups parlamentaris hi puguin 
formular preguntes o fer observacions, i resposta del Con- 
seller; per a aquesta Última part es disposarh, almenys, de dues 
hores. 

3. Les sessions no podran durar més de quatre hores. 
4. Els membres del Conseli Executiu hi podran compa- 

rkixer assistits d’autoritats i funcionaris de llurs Departaments, 
i podran solmiicitar que hi intervinguin. 

Capí tol IV 
Dels nomenaments i d’altres 
competkncies i procediments 

Article 134 bis 

1. Els Grups parlamentaris o els Diputats que, d’acord 
amb la Llei del Consell Consultiu, comunicaran a1 President 
del Parlament la pretensió d’interposar recurs d’inconstitucio- 
nalitat hauran d’indicar expressament l’artide o els articles que 
pretenen d’impugnar. 

2. Publicada la proposta d’interposicib de recurs d’inconsti- 
tucionalitat, s’ebrira un termini, que finir& tres dies abans de 
comenGar la sessió en que s’haurh de debatre la dita proposta, 
per tal que tres Grups parlamentaris o la cinquena part dels Di- 
putats puguin presentar- hi propostes alternatives. Cap Grup 
parlamentari no podri presentar més d’una proposta de 
resolucib. 

3. Tots els Grups parlamentaris i també els Diputats que 
hauran presentat propostes de resolució disposaran de quinze 
minuts per a manifestar llur posició. EI President del Parlament 
podri concedir-los un segon torn de cinc minuts. 

4. La Mesa ordenari la votació de les propostes 
presentades. 

Article 135 

1. Per a. les eleccions que les lleis encomanen al Parlament, 
els Grups parlamentaris podran presentar candidats per a pro- 
veir els llocs que els corresponen, escollits entre persones que 
compleixen les condicions establertes per la Llei. 

2. Els Grups parlamentaris hauran de presentar les candi- 
datures a1 Registre de I’Oficialia Major cinc dies abans de l’inici 
de la sessib en quk s’haurh de fer l’elecció. La proposta haurh 
d’anar acompanyada del currículum dels candidats. Les propos- 
tes i els currículums seran comunicats durant les vint-i-quatre 
hores segiients als altres Grups parlamentaris. 

3. Els Grups parlamentaris podran formular reserves rao- 
nades als candidats proposats fins a quaranta-vuit hores abans 
de comenpir la sessió en que s’hauri de fer l’eleccib. Si se’n 
formulava cap, la Mesa del Parlament decidira definitivament, 
mitjanqant una resolució motivada, abans de l’inici de la dita 
sessió. 

Capitol V 
De les relacions del Parlarnen t 

amb altres institucions o corporacions 

Secció Primera 
De les relacions del Parlament 

amb el Síndic de Greuges 

Article 135 bis 

1. La Mesa del Parlament, un COP rebut I’inforrne anual 
que el Síndic de Greuges ha de presentar al Parlament, n’orde- 
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narh la publicació i el trametrh a la Comissió del Sindic de 
Greuges. 

2. El debat de l’informe en la Comissió del Síndic de 
Greuges s’ajustarh a les regles següents : 

a) Siniciara amb una exposició del Síndic de Greuges. 
b) A continuacib podra intervenir un representant de cadsts- 

cun dels Grups parlamentaris per a formular preguntes o derna- 
nar aclariments, per un temps rnhxirn de deu minuts. 

c) Després de les respostes del Sindic de Greuges, la Mesa’ 
de la Comissib podrit obrir un nou torn perquk els Diputats 
pugin formular preguntes Q demanar aclariments; la PresldBn- 
cia fixarh el nombre d’intervencions i la durada mhxima d’a- 
quest torn. 

3. EI debat en el Ple de l’informe del Síndic de Greuges s’a- 
justara al procediment següent : 

a) El Sindic de Greuges exposar& oralment un resum de t’in- 
forme anual davant del Ple. 

b) Finida L’exposició, el Shdic de Greuges s’absentarh del 
sali, de sessions i, tot seguit, podrh intervenir un representant 
de cadascun dels Grups parlamentaris per fixar llur posicib, per 
un temps mhxim de quinze minuts. 

c) Amb motiu d’aquest debat no es poden presentar propos- 
tes de resolució. 

4. Els informes extraordinaris que el Síndic de Greuges tra- 
metra al Parlament seran tramitats d’acocd amb el procediment 
establert pels apartats anteriors; en aquest cas, la Mesa, escolta- 
da la Junta de Portaveus, acordara si han d’ésser tramitats pel 
Ple o exclusivament en Comissió, atesa la irnportincia dels 
fets que hauran motivat l’informe. 

Secció Segona 
De les relac€oons del Parlament 
amb la Sindicatura de Comptes 

Article 135 ter 

I. La Mesa del Parlament, un cop rebuts els informes que 
la Sindicatura de Comptes presenta al Parlament, n’ordenara la 
pu blicaci6. 

2. El debat en la Comissib de la Sindicatura de Comptes s’i- 
niciari amb la presentac% de l’informe pel Sindic Major de la 
Sindicatura de Comptes o pel membre que el Ple d’aquesta 
haurh designat per informar el Parlament. 

3, Podrh intervenir desprks, per un temps m h i m  de deu 
minuts, un  representant de cada Grup parlamentari, i hi podri 
haver un torn de rhplic a de cinc minuts. 

4. Els Grups parlamentaris podran presentar propostes de 
resolució congruents amb l’informe objecte del debat, tant si 
van adremdes a la Sindicatura de Comptes com si van adrew- 
des a qualsevol de les institucions o els ens que fa Sindicatura, 
d’acord amb les lleis, ha de fiscalitzar. Per n qualificar la con- 
gruencia de les propostes, la Mesa atendri exclusivament el 
que reflecteix o manifesta directament el text de l’iinforme, 
pero no les referhies  incidentals ni tampoc les fetes en la pre- 
sentacil, de l’informe a la Comissió. 

5. La presentació, el debat i la votació de les propostes de 
resoluci6 es faran d,acord amb e1 procediment establert per 
l’article 120 per a les propostes subsegiients als debats generals. 

Les propostes que cornportaran el rebuig total de l’informe 
s’hauran de votar en primer lloc, 

6. Les resolucions de la Comissi6 de la Sindicatura de Co- 
mptes s’han de publicar en el Butlleti Qeficid del Parlament de 
Catalunya. També s’han de publicar en el Diari Oficio/ de la Ge- 
neralitat de Cutdur~yo. I 

Article 135 quater 

Les propostes de resoluci6 que tindran per objecte encoma- 
nar un informe a la Sindicatura de Comptes Seran tramitades 
corn a proposicions no de llei per la Comissi6 de la Sindicatura 
de Comptes, Hevat de les propostes de resolució subsegiients 
ai debat d’un informe que acorden d’ampliar-lo o de completar- 
ne determinats aspectes, 

Article 135 quinquies 

1. La Mesa del Parlament, un cop rebut l’informe que la 
Sindicatura de Comptes presenta al Parlament sobre el 
Compte General de la Generalitat, et trametrh a la Comissi6 de 
la Sindicatura de Comptes perqrrk n’elabori el dictamen. 

2. La Comissi6 podrB designar, si escau, una ponkncia per 
a estudiar l’informe, 

3. El debat en Comissió s’iniciara amb la presentació de 
l’informe sobre el Compte General de la Generalitat pel Sindic 
Major de Sa Sindicatura de Comptes o pet membre que el Ple 
d’aquesta haurh designat per informar el Parlament. Tot 
seguit, podri fer 6s de la paraula, per un temps rnhxirn de 
quinze minuts, un representant de cada Grup parlamentari. 

Tots els Diputats que hauran intervingut en el debat tindran 
dret a un torn de replica, no superior als deu minuts. 

Els representants dels mitjans de comunicació social deguda- 
ment acreditats només podran assistir a la presentaci6 de 
1 ’informe, 

4. Els Grups parlamentaris podran presentar propostes de 
resolució congruents amb l’informe objecte de2 debat. 

La presentació, el: debat i la votació de les propostes de reso- 
lució es faran d’acord amb el procediment estdblert per l’article 
120 per a les propostes subseguents als debats generals. Les 
propostes que comportaran el rebuig total de l’informe 
s’haurrzn de votar en primer lloc. 

EI Dictamen de la Comissió, amb les propostes de reso- 
lució aprovades, haurh d’bsser sotmes al Ple del Parlament i 
ser& abjecte de debat de totalitat, amb un torn a favor i un torn 
en contra de quinze minuts cada un. Els Grups parlamentaris 
que no hauran intervingut disposaran d’un torn cada un, no 
superior als deu minuts, per fixar llur posició. 

6. Si l’informe de la Sindicatura de Comptes sobre el 
Compte General de la Generalitat no era aprovat, caldra 
comunicar-ho a la Sindicatura de Comptes perquk presenti un 
nou informe sobre el Compte General de la Generalitat. 

Si l’informe era aprovat, caldra comunicar-ho també a la Sin- 
dicatura de Comptes, 

7. Cacord del Ple del Parlament haurh d’ésser publicat 
tant en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya com en el 
Diari Oflcid de la Generalitat de Catalunya 

5. 
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Semi6 Tercera 
De les relacions del Parlament 

amb la Corporació Catalana de Ridio i Televisi6 

Article 135 sexies 

1. Els Diputats poden forrnuiar preguntes a respondre aral- 
ment i a respondre Fer escrit al Conscll d’Administracib o al 
Director General de la GCRTV. 

2. Les preguntes a respondre oralment seran contestades 
en el si de la Comissió de control parlamentari de I’actuació de 
la CCRTV pel President o pel membre de2 Consell d’Admi- 
nistració que aquest darrer designi i pel Director General de la 
CCRTV. 

3. Per it cada periode de sessions la Mesa del Farlament, es- 
coltada la Junta de Portaveus, fixara la setmana de cada mes en 
que s’hauri de reunir la Comissió de control parlamentari de 
l’actuació de la CCRTV per a la substanciació de les preguntes. 

4. La Mesa del Parlament fixari el nombre maxim de pre- 
guntes a respondre oralment en cada sessib. 

5. El termini per a presentar preguntes amb resposta oral 
finiri el dilluns de la setmana per a la qual estigui fixada la 
reuni6 de la Comissió. 

6. La Mesa de la Comissió podra ordenar les preguntes per 
raó de la rnatkcia; tanmateix el preguntant podra no acceptar 
I’ordenaci6 proposada. El President de la Comissió podra deci- 
dir l’agrupacib de preguntes, si hi havia acord entre pregun- 
tants i preguntat, 

7. Els representants del Consell d’Administraci6 i el Direc- 
tor General de la CCRTV podran compareixer a les reunions 
de la Comissi6 acompanyats de &recs de I’esmentat ens. 

8. En tot Alb que no és regulat per aquest article s’aplicari 
el que estableixen els articles 127 i 128. 

Article 135 septies 

1 .  A petició propia o quan ho sollicitar8 la Comissib de 
control parlamentafi de ¡’actuació de la CCRTV, el Consell 
d’AdrninistraciÓ, mitjanqant el seu President o el membre que 
el Consell haura designat, o el Director General hi compareixe- 
ran per tenir una sessió informativa, amb inclusió prkvia de la 
qüestió en I’ordre del dia. 

2. Aquestes sessions es regiran pel que disposa el Regla- 
ment sobre les sessions informatives dels Consellers a les 
Comissi ons. 

Article 235 octies 

En el marc del que estableix l’article 40, la Comissió de con- 
trol parlamentari de l’actuacib de la CCRTV podri demanar in- 
formació i documentació al Consell d’Administraci6 i al Direc- 
tor General de la CCRTV, soilicitar la presencia davant seu 
dels diversos cirrecs de I’esmentat ens perquh informin de 
totes les qiiestiom sobre les quals seran consultats i sollicitar 
la preskncia d’altres persones amb Ia mateixa finalitat. 

Article 135 novies 

La Comissib de control parlarnentari de l’actuacib de la 
GCRTV podra nomenar grups de treball per a realitzar les fun- 
cions de control esmentades en els articles anteriors, per a 
intervenir en tots aquells assumptes que Ei encomani la Mesa 
del Parlament d’acord amb I’article 39.1 i per a estudiar la docu- 
mentació i les qüestions prbpies de la seva comesa. 

Títol VI 
De la caducitat de les 

tramitacions parlamentiries 

Article 157 

A la fi de cada legislatura caducaran tots els trjmits parla- 
mentaris pendents d’examen i de resoluci6 pel Parlament, 
llevat dels que, d’acord amb el Reglament i amb la Llei, corres- 
pon de conbixer a la Diputació Permanent. 

Article 158 

1. Si a les Corts Generals caducava la tramitació d’una Pro- 
posició de Llei presentada pel Parlament de Catalunya a la 
Mesa del Congrks dels Diputats, el Ple del Parlament, a pro- 
posta de la Junta de Portaveus, per majoria absoluta, podri 
acordar que en sigui reiterada la presentació i confirmar els di- 
putats que havia designat perque la defensessin. 

2. Si el Parlament de Catalunya es dissolia abans d’haver 
estat feta la defensa d’una Proposicib de Llei presentada a la 
Mesa del Congres dels biputats, el Ple del Parlament, d’acord 
amb l’article 133.3 del Reglament, podri designar els nous di- 
putats que l’hauran de defensar en el Congrés dels Diputats o, 
a proposta de la Junta de Portaveus, per majoria absoluta, 
podra acordar la retirada de la Proposicid, de Llei presentada. 

Disposicions Transitbries 
del Reglament del Parlament 

Primera : Suprimida 

Segona : Suprimida 

Tercera : Suprimida 

Quarta : Passa a Primera 

Cinquena ; Passa a Segona 

Disposicions Finals 
del Reglament del Parlament 

Primera : Suprimida 
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d’haver-se publicat en el Butlleti Oficial del Parlament de 
Catalunya. 

Disposició Final de la Reforma 
del Reglament del Parlament 

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 1987 

El President del Parlament 
Miquel Coll i Alentorn 

La Secretaria Tercera 
Flora Sanabra i Villamoya Aquesta Reforma del Reglament entrari en vigor l’endemh 

+ 

1. 
1.1k Resolucions 

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ 

RESOLUCIO 1 3 m  DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, PER LA QUAL S’ACQRDA 
D’INTEWOSAR RECURS D’~NCONSTITUCIQNAXI1TA~ CQNTW LA LLEI: 16/1987, 
DEL 30 DE JULIOL, D’ORDENACLO DELS TRANSPORTS TERRESTRES, I CONTRA 
LA LLEI ORGMICA 5/1987, DEI, 30 DE JULIOL, DE DELEGACIO DE FACULTATS 

DE L’ESTAT A LES COMUNITATS AUTONOMES EN RELACIO AMB ELS TRANSPORTS 
PER CARRETERA 1 CABLE 

ADOPTADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 14 D’OCTUBRE DE 1987 

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a allb que estableix l’article 89.2 del 
Reglament, s’ordena de publicar en el ButM Oficiat del Parla- 
ment de Catdunya la Resolució 135/II del Parlament de Catatu- 
nya, per la qual s’acorda d’interposar Recurs d’llnconstituciona- 
litat contra la Llei 1611983, del 30 de Juliol, d’OrdenaciÓ dels 
Transports Terrestres, i contra la Llei Orginica 5/1987, del 30 
de Juliol, de Delegació de Facultats de I’Estat a les Comunitats 
Autonomes en relaci6 amb els Transports per Carretera i 
Cable, adoptada pel Ple del Parlament el dia 14 d’octubre de 
1987. 

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 1987 

Miquel Coll i Alentorn 
President del Parlament de Catalunya 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 14 d’octubre 
de 1987, ha debatut la Proposta de Resolució formulada per 
més d’uuna cinquena part dels diputats del Parlament, de2 Grup 
parlamentari de Convergkncia i Unió (Reg. 12375), perqub el 
Parlament interposi recurs d’inconstitucionalitat contra els ar- 
ticles6, 14, 26, 36.5,42.2,47.1,52,1.c), 5 9 d ) ,  71.2, 83,952, 
149.8 i 155.2 de la Llei 16/1987, del 30 de juliol, d’Ordenaci6 

dels Transports Terrestres, i contra els articles 2,3.13 i 13 de la 
Llei Orgitnica 5/1987, del 30 de juliol, de Delegciú de Facul- 
tats de I’Estat a les Cornunitats Autbnomes en relació amb els 
Transports per Carretera i Cable. 

Finalment, el Ple del Parlament, d’acord amb l’article 
134.1.Primer del Reglament, i amb el suport de la majoria ab- 
soluta dels diputats, ha adoptat la següent 

RESOLUCI~ 

EE Ple del Parlament, d’acord amb et que disposen els articles 
162. La) de la Constitucib, 34.4 i 41 de 1’Estatut de Catalunya, 
79 i 32.2 de la Llei Organica del Tribunal Constitucional, i con- 
egut el Dictamen núm. 138, del 17 de setembre de 1987, del 
Consell. Consultiu de la Generali tat, acorda d’interposar recurs 
d’inconstitucionalitat contra els articles 6 ,  14, 26, 36.5, 42.2, 
47.1, 52.1.c), 59.d), 71.2, 83, 95.2, 149.8 i 255.2 de la Llei 
16A987, del 30 de juliol, d’OrdenaciÓ dels Transports Ter- 
restres, i contra els articles 2, 3.13 i 13 de la Llei Organica 
5/1987, del 30 de juliol, de Delegacib de Facultats de 1’Estat a 
les Comunitats Autbnomes en relació amb els Transports per 
Carretera i Cable. 

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 1987 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

El President del Parlament 
Miquel Coll I Alentorn 
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