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1.01.05. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 3

Article 2. Modificació de l’article 25

1. S’afegeix un apartat 1 bis a l’article 25 del Reglament 
del Parlament, amb el text següent: 

«1 bis. La Mesa del Parlament ha d’adoptar les mesures 
necessàries per a distribuir els mitjans materials a què es 
refereix l’apartat 1 entre els subgrups parlamentaris que 
s’hagin constituït, en proporció al nombre respectiu de 
membres.»

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 25 del Reglament del 
Parlament, el qual queda redactat de la manera següent: 

«2. Els grups parlamentaris i els subgrups parlamenta-
ris, si n’hi ha, han de portar una comptabilitat específica 
de la subvenció a què fa referència l’apartat 1, la qual és 
controlada en els termes que estableix la legislació que 
hi és aplicable.»

Disposició final. Entrada en vigor

1. Aquesta reforma del Reglament del Parlament entra 
en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya.

2. El termini per a constituir subgrups parlamentaris és 
de cinc dies hàbils a comptar de la data d’entrada en vi-
gor d’aquesta reforma.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

La secretària quarta La presidenta del Parlament
Dolors Batalla i Nogués Núria de Gispert i Català

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 2/IX del Parlament de Catalunya, 
de creació de comissions parlamentàries
Tram. 252-00001/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 3, 19.01.2011, DSPC-P 5

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 19 de 
gener de 2011, una vegada considerada la Proposta de 
resolució de creació de comissions parlamentàries, ha 
adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 51.1 
del Reglament, crea les comissions legislatives següents 
i en determina els àmbits: 

Comissió d’Afers Institucionals (CAI)

Àmbits

Desplegament de l’Estatut.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.05. REGLAMENT DEL PARLAMENT

Reforma del Reglament del Parlament
Tram. 211-00001/09

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 3, 19.01.2011, DSPC-P 5

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 19 de ge-
ner de 2011, a proposta dels grups parlamentaris, escolta-
da la Junta de Portaveus i d’acord amb l’article 126 del Re-
glament, ha acordat de tramitar directament i en lectura 
única la Proposta de reforma del Reglament del Parlament 
(tram. 211-00001/09).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 58.2 
de l’Estatut d’autonomia i l’article 126.2 i la disposició 
final primera del Reglament del Parlament, ha aprovat 
la següent: 

Reforma del Reglament del Parlament

Article 1. Addició d’un article 22 bis

S’afegeix un article 22 bis al Reglament del Parlament, 
amb el text següent: 

«Article 22 bis. Subgrups parlamentaris

»1. En el si del Grup Mixt, per tal de facilitar l’ordenació 
del treball i els tràmits parlamentaris, es poden consti-
tuir subgrups parlamentaris, integrats per un mínim de 
tres diputats pertanyents a un mateix partit, federació o 
coalició electoral. Cap diputat o diputada del Grup Mixt 
no es pot integrar en més d’un subgrup parlamentari.

»2. Si tots els membres del Grup Mixt són adscrits a sub-
grups parlamentaris, un representant o una representant 
de cada subgrup pot assistir, amb veu i vot, a les reuni-
ons de la Junta de Portaveus.

»3. Els subgrups parlamentaris poden exercir les iniciati-
ves legislatives i subscriure els procediments parlamen-
taris que pot presentar un grup parlamentari.

»4. Els subgrups parlamentaris s’han de posar d’acord 
sobre el nombre de diputats en les comissions i en les 
meses que els corresponen, els temps d’intervenció i el 
nombre màxim d’interpel·lacions i de preguntes amb res-
posta oral que els correspon de substanciar en cada ses-
sió plenària. Si no arriben a cap acord, la Mesa del Parla-
ment ha d’establir la distribució proporcional de totes 
aquestes qüestions entre els subgrups.»
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