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APROVADA PEL PI.,€! DEI, PARLAMENT EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 1991 
(DSPC-P, 119) 

El Ple del. Parlament, en sessi6 tinguda el dia 19 de desetnhre 
de 1991, ha debatut el Dictamen de la, Comissió de KegIament 
referent a la Proposta de Maclificaci6 de 1’Article i 6 tercer del 
RegZnmcnt. 

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del qzre estableix 
l’article 32.3 de 1’Estatnt d’Autonomia, 1’;irticle 8.2 i 3 dc la 
Llei clel Parlamcnt, dcl Presidcnt i del Conscll Executin dc la 
Generalitat, i cl’acard amb la Disposicid final primera i i’atticle 
i 10 i concordants del Reglament del Parlament, ha aprovat per 
manimitat dels presents i amb quorurn de decisió supt:rioa a Ia 
majorin absoirrta la moclificaci6 segiient del 1Zcglament del Par- 
lament de Catdtlunya: 

1.  L’article 69 de la Constitacid Espanyola estableix que el 
Senat, corn a C;imbra de representmi6 territorial, és integrat per 
Senaclors elegits directament pels ciutadans i per Senadors dc- 
signats per les Comunitalts Antbnomes, d’acorri amb el que cs- 
t alllei xen els ’E S,s t atut s d’htonomia. 
2. L’mticlc 34.1 de 1’Estrttut cl’ Autonomia de Catalimyíi, R 

tliferhcia d’dtres Estatuts d’Autunomia, lliga la condici6 dels 
Senadors que han de repsentar la Gcncralitat al Senat it la 
condicih de Diputat a1 It%rlnment de Catalunya, i estableix que 
in cksignaci6 es fa en p p r c i h  al nornbrc CIC Diputats de cada 
Gnip parlamentari i que aqticsts Senadors cessen quan cessen 
com a Diputats, preceptes que reitera l’article 4 4  de la Llei 
3/1982, de 25 de m a g ,  del Ptlrlnment, del Presidcnt i del Con- 
sell Executiu de la Generalitat. 

3. La regulació de la pkrdilua de la condicifi dc Diputat 6s una 
math-ia tradicionalment reservada als reglaments parlamentaris, 
que desenvolupa I’artkle 16 del Reglament del nostre Parla- 
ment. 

4. La represmtaci6 de les Comunitats Authnomes nt Senat, 
d’acord amb la Constituci6 Espanyola, es configura com una 
representacid institucional d’aquestes, ra6 per la qual la majoria 
de las Comunitats Autbnomes, en l’cxercici de la seva autono- 
mia d’organitzacih instihicional, han ’regulat aquesta r e p -  
smtaci6 tot dotant-la de la major estabilitat i permanhncia 
possiMe, 

5. Consegiientment, i per tal dc gamtir al rnhxim la conti- 
nrr’itat en la representacid institucional de la Generalitat al Senat 
i el respecte a la proporcionalitat establerta pel. Parlament en fer 
lla designacih, el Ple del Parlament acorda la modificaci6 se- 
giient de l’article 16 ciel Reglament del Parlament de Cata- 
lunya, que regula Ics causes dc la p&rctua de la condici6 de 
Diputat: 

Addicid a I’artick Ifir tercer 

<<Tercer: Per extinció del nianclat, en expirar-ne el termini o 
en dissoldre’s la Cambra. Els membres de la Diputació Pcrma- 
nent i els Senadors que representen En Generalitat al Senat, pe- 
rb, rnaniinclrm llur condici6 fins ii la comtituci6 de la nova 
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PaIau del Parlament, 19 de desembre de i99 I 

La Secrethia Quarta 
Rosa M. Habian 

El Resident del P,rrlament 
Joaquim Xicoy i nassegoda 
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