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A. LLEIS I ALTRES NORMES APROVADES 

REGLAMENT, DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(BOPC, 1, 2;#2,40; 4,82 i 105) 

TITOL I 

De la sessib constitutiva del Parlament 

2. La constituci6 del Parlament sera comunicada pel 
seu President al Rei, al President de la Generalitat i al 
Senat. 

Dels Diputats 
Article i 

Article 4 
Fetes les eleccions al Parlament de Catalunya i un cop 

proclamats els resultats, el Parlament es rcunira en sessib 
constitutiva el dia i I’liora assenyalats en el decret de 
convocatoria. 

Article 2 

1 a La sessió constitutiva sera presidida inicialment 
pel Diputat electe de més edat d’entrc els presents, assistit 
dels dos Diputats mks joves, en qualitat de Secretaris. 

2. El President declararh oberta Ia sessió i un dels 
Secretaris llegira e1 decret de convocatoria, la relaci6 dels 
Diputats electes i la relaci6 dels recursos electorals 
interposats, amb indicaci6 dels Diputats clectes afectats. 

Tot seguit es procedira a. l’eleccib de la Mesa del 
Parlament. 

3 ,  

Article 3 

1. Acabades les votacions, els elegits ocuparan llurs 
ilocs. El President declarara constituit el Parlament i 
aixecara la sessib. 

El Diputat proclamat elcctc accedira al ple exercici de 
la condicio de parlamentari complerts tots els requisits 
següents: 

Primer: Presentar a 1’Oficialia ’ major la credencial 
expedida per l’brgan corresponent de l’administració 
el e e tora 1, 

Segon: Declarar, als efectes de l’exarnen d’incompati- 
bilitats, les dades relatives a Ia seva professió i als seus 
carrecs públics. 

Capítol I 

Dels drets i els deures dels Diputats 

Article 5 

1. Els Diputats tenen el dret d’assistir a totes Ics 
sessions del Parlament i el deure d’assistir a Ics sessions 
del Ple i de les Comissions de que formen part. Cada 
Diputat té el deure de pertanycr almenys a una Comissib, 

Tenen dret de vot en el Ple i en les Comissions de 
que formen part, i han de complir les funcions a quk 
reglarnentariament són obligats. 

2. 
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Article 6 dels Diputats són fixades per la Comissió de Govern 
Interior del Parlament, dins dels límits de la consignacio 
pressupostaria corresponent. 

Ecs assignacions dels Diputats són subjectes a les 
normes tributaries de carhcter general. 

Els Diputats són obligats a observar la cortesia deguda i 
a respectar les normes d’ordre i de disciplina establertes 
en aquest Reglament, així com a guardar secret sobre les 
actuacions i les resolucions que tinguin aquest caracter. 

2. 

Article 12 
Article 7 

1. Els Diputats han d’observar en tot moment les 
normes sobre incompatibilitats establertes per l’urdena- 
ment vigent. 

La Comissi6 de 1’Estatut dels Diputats elcvara al 
Ple les seves propostes sobre la situacib de compatibilitat 
o d’incornpatibilitat de cada. Diputat en el tcrmini dels vint 
dies següents d’haver accedit al ple exercici del mandat 
parlamentari, d’acord amb els requisits establerts en 
I’article 4 d’aquest Reglament. Si als efcctcs d’incompati- 
bilitat un Diputat es veia obligat a fer cap canvi en la seva 
declaració, la Comissió disposark del mateix termini per a 
elevar al Ple la proposta corresponent. 

Declarada i notificada la incompatibilitat, cl Dipu- 
tat afectat tindrh vuit dies per a optar entre !’escó i el 
carrec incompatible, Altrament s’entendra que renuncia 
ei seu cscó. 

2. 

3. 

Article 8 

1 .  Els Diputats sbin obligats a efectuar declaració 
notarial dels seus béns patrimonials i d’aquelltes activitats 
que els proporcionen ingrcssos economics. 

La declaració haura de formular-se en el termini 
dels dos mesos següents a la data d’acces ple a la condició 
de parlamentari, i haura dc lliurar-sc R la Comissi6 de 
]’Estatut dels Diputats, quan aquesta els la dcmanara. 
Així mateix, dins I’esrnentat termini el Diputat lliurara a 
la dita Comissib un testimuniatge notarial que la declara- 
cib lia estat feta. 

2. 

1. És a chrrec del pressupost del Parlament l’abo- 
nament de les cotitzacions al sistema de la Seguretat 
Social d’aquells Diputats que, a conseqüencia de la 
dedicació parlamentaria, deixen de prestar el servei que 
motivava la seva afiliació a aquest sistema. 

El Parlament pot establir amb les entitats gestores 
dc la Scguretat Social els concerts necessaris per@ es 
compleixin les disposicions de l’apartat anterior i per a 
donar-hi d’alta, en el regim oportu, els altres Diputats que 
aixi ho desitgin i que j a  no hi Fossin donats d’alta. 

En el cas dels funcionaris públics que per la seva 
dedicació parlamentaria es trobin en situació d’excc- 
dencia, els punts establerts en I’apartat 1 s’estendran a les 
quotes de classes passives, 

2. 

3. 

Article 13 

1.  Els Diputats tenen dret a rebre directament o be a 
través del seu Grup parlamentari I’assistencia necessaria 
per al desenvolupament de les seves tasques. Els semeis 
generals de la Cambra els la facilitaran, en especial pel 
que fa a informació i docurnentacib. 

En l’exercici de llur funció, els Diputats tenen dret 
n obtenir informació dels organismes públics dependents 
de la Gcneralitat. 

3. En  un termini no supcrior a trenta dies, les 
autoritats o 1’Administrwió requerides han de facilitar 
a116 que se% demana, o, si s’escau, han de manifestar al 
President dcl Parlament, perque les faci saber al soklici- 
tant, les raons que els impedeixen de fer-ho. 

2. 

Article 9 
Capítol IX 

De Ies prerrogatives dels Diputats 
Els Diputats no poden invocar o fer servir la condicib de 

parlamentaris per a l’exercici d’activitats comercials, 
industrials o professionals. 

Article 14 
Article 10 

Els Diputats gaudcixcn d’inviolabilitat pets vots i Ics 
Els Diputats tenen dret a una assignació fixa. Tambc en 

poden percebre de variables. Totes aquestes assignacions 
són il carrec del pressupost del Parlament i tencn el 
caractcr d’indemnitzaeib per l’exercici de llurs funcions. 

opinions que erncten en l’exercici de llur mandat. 

Article 1 5 

Pel que fa a la immunitat, s’estara a allb que regularan 
les lleis de desenvolupament de I’apartat 2 de l’article 3 1 
de I’Estatut de Catalunya, d’acord amb l’apartat 2 de 
l’article 29 d’aquest mateix Estatut. 

Article 1 I 

1. La quantitat i les modalitats de les assignacions 

. __  . . . . . . . . . . .- __ .. - .. . . -. - -- ~ - - -  



Capítol 111 

De la perdua i la stispensih de la condició de Diputat 

ArticIe 16 

EI Diputat perdra la scva condició per les causes 
següents: 

Primer: Per decisi6 judicial ferma que n’anu‘t4 l’clcc- 
ció o la proclamacio. 

Segon: Per traspis o per incapacitat declarada per 
decisio judicial ferma. 

Tercer: Pcr cxtincib del mandat, en cxpirilr-ne el 
termini o en dissoldrc’s la Cambra. Els membres dc la 
Diputacib Permanent, perb, mantindran llur condició fins 
a la constitucib de la nova Cambra. 

Per rcnhcia,  feta personalment davant la 
Mesa del Parlament. Nomcs s’admetra la renimcic? pcr 
escrit quan sera indubtablc la impossibilitat del Diputat dc 
presentar-la personalment i hi liaura, a mbs, una prova 
ferma de la veracitat dc la seva data. 

Per condemna a causa de delicte, quan, 
cssent ferma la sentcncia, previ dictamen motivat de la 
Comissi0 dc I‘Estatut dels Diputats, el PIC dei Parlament, 
ateses la gravetat dels fets i la naturalesa de la pcna 
imposada, així ho acordara per majoria absoluta. 

Quart: 

Cinque: 

Article 17 

El Diputat podra ésser suspks dcls sciis drets, prerro- 
gatives i deurcs parla,mcntaris, previ dictamen motivat de 
la Comissi6 de I’Estatut dcls Diputats, CII els casos 
següents: 

Primer: Quan, essent ferm l’acte de proccssamcnt, ci 
Ple dcl Parlamcnt ho acordara pcr majoria absoluta, atesa 
la naturalesa dcls fets imputats. 

Segon: Quan, dictada sentkncia condcmnatbria per 
delicte i una vegada aqucsta sigui ferma, el Ple del 
Parlament, atescs la gravetat dcl fct i la naturalesa de Ics 
penes, i no cstimant-nc proccdcnt lli scparacih, ho acor- 
darii per majorin absoluta. El termini dc suspensi6 no 
scra inferior al periode dc compliment de la pena de 
privació de llibertat. 

Quan e1 President o cl Ple de la Cambra ho 
decidiran d’acorci amb les norines dc disciplina parla- 
rncnthria cstablcrtcs en aquest Rcglamcnt. 

Tercer: 

Article 18 

1 .  En el termini dels vuit dics hhbils postcriors a la 
constitució del Parlament, cada Diputat ha de presentar a 
la Mesa una dcclaracici signada on expressark el Grup 
parlamentari a que desitja d’ésscr adscrit. 

Tots aquells Diputats que no hauran manifestat la 
voluntat d’adscriurc’s a cap Grup seran considerats 
Diputats no adscrits. 

2. 

Article 19 

1. Només podcii constituir-se en Grup parlamentari, 
dc dos membres com a minim, els Diputats que són d’un 
mateix partit o d’una mateixa coalici6 clcctoral, encara 
que hagin estat elegits per diferents circumscripcions. 

Per cada partit o coalició electoral només pot 
constituir-se un Grup parlarnentari. 

Els Diputats que abandonin un Grup seran consi- 
derats Diputats nu adscrits. 

Cada Diputat només pot fornrar part d’un Grup 
parlamentari- 

2. 

3. 

4. 

Article 20 

1. Cada Grup nomena els Diputats que el representa- 
ran, incloent-hi preceptivament el Portaveu. 

2. Aquests representants faran avinent al Presidcnt 
cicl Parlament les altes i les baixes que es produiran en cl 
propi Grup. 

Cap Diputat no perd la seva condicih pel fet de 
deixar dc pertanyer a un Grup parlamcntari. 

3. 

Article 21 

I .  Q u i  accedira a la condició de Diputat després de In 
scssib constitutiva del Parlament liaura d’incorporar-se a 
un Crup parlarnentari dins cls cinc dies següents a 
l’adquisició de la dita condicib. rescrit  en qui: mani- 
festara la seva voluntat liaura de tenir la signatura del 
Portavcu del Grup corresponent; altrament passara a 
ésscr Diputat no adscrit. 

Només es pot passar d’un Grup parlamentari a un 
aitre durant els cinc primcrs dies de cada periode de 
sessions, i en aquest cas s’aplicara a l b  que disposa 
l’apartat anterior. 

El canvi dc Grup parlamentari comporta la perdua 
del lloc que el Diputat ocupa en les Comissions represen- 
tant cl Grup anterior. 

2. 

3. 

De l’organitxacib del Pnrlament 
Article 22 

Capítol 1 

Dels Grups parlamentaris i de la Jiinta de Portaveus 

Scccih Primera 

.Dels Grups parlamentaris 

1 .  El Parlament ha de posar a disposició dels Grups 
parlamentaris els locals i els mitjans materials suficients. 
Així mateix, ha d’assignar-los, R carrec del seu pressu- 
post, uila subvenció f ixa i una altra de variable, Ics quals 
ha de determinar la Comissió de Govern Tnterior, tenint 
cn compte la imporiancia nurnerica de cada un d’ells. 



2. 

3. 

Cada Diputat no adscrit rep la mateixa subvcmció 
que, per cada Diputat, es assignada als Grups. 

Els Grups i els Diputats no adscrits han de portar 
una comptabilitat específica de la subvencib a que es 
refereixen els apartats 1 i 2, la qual posaran a disposició de 
la Comissi6 de Govern Interior sempre que aquesta els In 
demanara. 

Secció Segona 

De la Junta de Portaveus 

Article 23 
Els Portaveus de cada Grup parlamentari formen 

la Junta de Portaveus, el President de la qual cs el del 
Parlament. A les sessions de la Junta, h i  assisteixen també 
un dels Sccrctaris del Parlament i I’Oficial major o qui cl 
substitueix. També hi poden prendre part la rcsta dels 
membres de la Mesa, un representant del Consell 
Executiu i, acompanyant el Portaveu o qui el substitueix, 
un representant més per cada Grup parlamentari. Així 
mateix, hi pot ésser requerida l’assistencin del Presidcrii, 
de cada una dc les Comissions parlamentaries. 

La Junta de Portavcus és convocada pel President 
del Parlament, bé a iniciativa prupia, bé a pctici6 dc dos 
Grups parlamentaris. En  cas de votacib, els vots es 
computaran pel sistema ponderat, i, per tant, cada Porta- 
veu tindra tants vots com escons a la Cambra tindra el seu 
Grup parlarnentari. 

La Junta de Portaveus s’hn de reunir com a minim 
quinzenahent. 

i .  

2. 

3. 

Article 24 

Sens perjudici de les funcions que l i  atribueix aquest 
Reglament, la Junta dc Portaveus ha d’ésser previament 
cscaltada per a: 

Establir els criteris que contribueixen a orde- 
nar i a facilitar els debats i les tasques del Parlament. 

Decidir la Comissi6 competent pcr a entendre 
en els projectes i cn les proposicions dc llei. 

Fixar el nombre de membres de cada Grup 
parlamentari que han de formar les Comissioris. 

Assignar els escons, al saló de sessions, als 
diferents Grups parlamentaris, 

Primer: 

Segon: 

Tercer: 

Quart: 

Capítol 11 

Del President i de la Mesa 

Seccib Primera 

De les funcions del President i de la Mesa 
i els seus membres 

Article 25 

’ 1 .  La Mesa és l’brgan rector colkgiat dc la Cambra i 
es compon del President, de dos vice-presidents i de 
quatre Secretaris. 

2. La Mesa actua sota la direcció del President del 
Parlament i representa la Cambra en els actes a que 
assisteix. 

Article 26 

1. 
Primer: Interpretar i suplir el Reglament en casos de 

Segon: Adoptar les decisions i les mesures que reque- 

Tercer: Executar els pressupostos del Parlament. 
Quart: Qualificar, d’acord amb el Reglament, els es- 

crits i els documents d’indole parlamentaria, així com 
declarar-ne l’admissibilitat o la inadmissibilitat. 

Cinque: Decidir la tramitació de tots els escrits i 
documents d’índole parlamentaria d’acord amb les nor- 
mes establertes en el Regiarnent. 

Sisk: Qualsevol altra que li encomana aquest Regla- 
ment i les de caracter executiu que no siguin atribuides a 
cap organ especifica 

Si un Grup parlamentari discrepava d’una decisió 
adoptada per la Mesa e n  el compliment de Ies funcions a 
qui: cs refereixen els punts quart i cinque de l’apartat 
anterior, podra sollicitar-ne la reconsideració. La Mesa 
decidira definitivament rnitjanCant resolucib motivada. 

Corresponen a la Mesa les funcions següents: 

dubte i d’omissi6. 

reix l’organitzacib del treball. 

2. 

Article 27 

El President del Parlament té la represcntacib dc !a 
Cambra; estableix i manté l’ordre de les discussions i 
dirigeix els debats amb imparcialitat i atent al respecte 
degut al Parlament compleix i fa complir el Reglament; 
finalment, compleix totes les altres funcions que li confe- 
reixen 1’Estatut de Catalunya, Ics lleis i aquest Reglament. 

Article 28 

1.  En cas de vacant, abskncia o inipedimcnt del 
President, eis vice-presidents, segons el seli ordre, ei 
substituiran amb els seus mateixos drets, deures i atribu- 
cions. Aixi mateix, tarnbk segons ei seu ordre, compliran 
qualsevol altra funció que els encomanaran e1 President i 
la Mesa. 

La representació de la Cambra que té el President 
del Parlament només pot ésser delegada, si s’escau, en un 
dels Vice-presidents. 

Article 29 

2. 

Els Secretaris supcrvi en i autoritzen, amb el vist-i-plau 
del Prcsident, les actes de les sessions plenaries, de ia 
Mesa i de la Junta de Portaveus, aixi com cls certificats 
que s’expcdeixin; assisteixen el President durant les 
scssions per assegurar I’ordrc en els debats i la correcció 
en les votacions; eol4aboren en el normal desenvolupa- 
ment dels treballs de la Cambra segons les disposicions 
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del President i exerceixen, a més, qualsevulla altra funcib 
que els encomanaran el President i la Mesa. 

Article 30 

1. La Mesa es reuneix convocada pel President i es 
assessorada per I’Oficial major, el qual redacta ]’acta de 
les sessions i atén, sota la direcció del President, a 
l’execucib dels acords. 

2. Quan, per vacant, absencia o impediment de 
membres de la Mesa, s’hi produeixi paritat a I’hora de 
prendre decisions, el President o qui en aquell moment 
n’cxerceixi les funcions fara hs del vot de qualitat, Aquest 
criteri també sera aplicable a les Meses de les Comissions. 

Seccib Segona 

De l’elecció dels membres de la Mesa 

més d’un nom o el de qualsevol Diputat que no haura 
complert all0 que es preveu en el punt primer de l’arficle 4 
d’aquest Reglament. Aquestes paperetes serviran, per& 
per a computar el nombre de Diputats que hauran .pres 
part en l’acte. 

Article 34 

elegits ocuparan llurs llocs. 
Un cop acabades les votacions, els qui hauran estat 

Article 35 
Les vacants que es produeixin en la Mesa durant la 

Legislatura seran provei’des per elecció del Ple, de la 
manera establerta en els articles anteriors. Les previsions 
s’adaptaran a la realitat de les vacants a proveir. 

Capítol 111 

De les Comissions 
Article 31 

Article 36 
1. 

2. 

El Ple elegeix els membres de la Mesa en la sessi6 
constitutiva del Parlament. 

Les votacions per a l’elecci6 d’aquests carrecs es 
faran per mitja de paperetes, les quals els Diputats 
lliuraran a la Mesa d’edat per tal que siguin dipositades a 
l’urna preparada amb aquesta finalitat. 

LRs votacions del President, dels Vice-presidents i 
dels Secretaris cs faran successivament. 

Finida cada votacib, es fara l’eescrutini. Ei Presi- 
dent d’edat lliurara les paperetes a un Secretari perque les 
llegeixi en veu alta. 

L‘altre Secretari anotara els resultats de la votacib, 
així corn tots els incidents que s’hi hauran esdevingut. 

3 a 

4. 

5 .  

Article 32 

1. Per a l’elecció del President, cada Diputat cscriurh 
tln sol nom a la papereta, i sortira elegit qui  obtindra la 
majoria absoluta. Si no n’hi havia, es repetira l’cleccio 
entre els dos Diputats quc s’hauran apropat més a la 
majoria, i sortira elegit qui obtindrh més nombre de vots. 
En cas de paritat, es repetira l’elecció i si la paritat 
persistia després de quatre votacions, es considerara 
elegit ei candidat que formava part de la llista més votada 
en les eleccions. 

Per a I’cleccib dels dos Vice-presidents, cada 
Diputat cscriura un nom a la papereta, i sortiran elegits 
pcls qui, per ordre correlatiu, obtindraii majoria de vots. 

Per a I’elecció dels Secretaris, s’escriurh un nom a 
la papereta, i sortiran elegits, per ordre de vots, cls quatre 
que n’obtindran mes. 

Tant en aquesta eiecció com en la dels Vicc- 
presidents, caldra atenir-se, si hi ha paritat, a a l b  que cs  
Liisposa per a I’ciecció dcl Presidcnt. 

2. 

3. 

4. 

Article 33  

En totes aquestes votacions seran considerades nul-les 
les paperetes en blanc, les if*Iegibles i les que contindran 

1. El Parlament ha de constituir Comissions, forma- 
des pels membres que designaran els Grups parlamenta- 
ris, així com per Diputats no adscrits, en el nombre que 
establira la Mesa, escoltada la Junta de Portaveus, i en 
proporció al nombre de Diputats de cada Grup parlamcn- 
tari. 

2. Els membres de les Comissions, llevat dels Dipu- 
tats no adscrits, poden ésser substituits previa comuni- 
caci6 del Portaveu del Grup parlamentari a] President dei 
Parlament. Quan les substitucions no seran permanents, 
n’hi haura prou de comunicar-les al President de la 
Comissió abans dcl comeqament dei debat, i s’admctran 
els titulars o bé els substituts com a membres de la 
Comissib. 

Quan tindra lloc una votacib en una Cornissiu a que 
pertanyin Diputats no adscrits, qualsevol membre d’a- 

questa podrh demanar que els vots es computin per un 
sistema ponderat similar a I’indicat en I’apartat 2 de 
l’artick 23 d’aquest Reglament; es a dir, cada Diputat de 
Grup parlamentari representara la part alíquota del seu 
Grup. 

4. Els membres del Consell Executiu poden assistir 
amb veu a les Comissions, perb nom& podran votar en 
aquelles de que formaran part. 

3.  

Article 37 

1. Les Comissions han de tenir una Mcsa composta 
d’uun President, d’un Vice-president i d’un Secretari, el 
qual, en cas d’absencia, sera substitul’t per un membre dc 
la Comissi6 del mateix Grup parlamentari. 

Les presidencies de les Comissions han d’éxser 
distribuides proporcionalment per la Mesa del Parlament, 
escoltada la Junta de Portaveus, entre els Grups parla- 
mentaris en funció del nombre dels seus Diputats. Pel que 
fa a la resta de la Mesa de les Comissions, l’eleccib s’ha de 
fer d’acord amb les normes establertes per a I’eleccib de la 
Mesa del Parlament, adaptades, pero, al diferent nombre 

2. 
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de llocs a proveir. Una vegada elegida la Mesa de les 
Comissions, serh comunicada al Ple del Parlament. 

3.  Els membres de la Mesa del Parlament, amb 
excepció dels casos previstos en el Reglament, no poden 
presidir cap Comissió. 

Article 38 

1. Les Comissions s6n convocades pel seu Presi- 
dent, bé a iniciativa prbpia, bé a petició de dos Grups 
parlamentaris o d’una cinquena part dels membres de la 
Comissió. 

Les Comissions no poden reunir-se al mateix 
temps que el Ple del Parlarnent. 

Les Comissions poden reunir-se durant el periode 
de vacances parlamentaries, pero no podran actuar en seu 
legislativa plena. 

2. 

3. 

Article 39 

1. Les Comissions intervenen en tots aquells afers, 
projectes i propostes que els encomana la Mesa, escoltada 
la Junta de Portaveus. 

2. Les Comissions han d’enllestir la tramitació de 
qualsevol assumpte en un termini mhxim de dos mesos, 
excepte en els casos en que 1’Estatut de Catalunya, les 
lleis o aquest Reglament estableixin un termini diferent o 
que la Mesa del Parlament, en atenció a circumstancies 
excepcionals que hi puguin concórrer, acordi d‘ ampliar-lo 
o de reduir-lo. 

Article 40 

1. A través del President del Parlament, les Comis- 
sions poden: 

Primer: Demanar la informaci6 i la documentacib 
que necessitin del Consell Executiu, de qualsevol autori- 
tat de la Generalitat i dels Ens Locals de Catalunya. Així 
mateix, poden sol*licitar infomacib i documentació de les 
autoritats de I’Estat respecte a les competencies atrjbui- 
des a la Generalitat eis serveis de les quals encara no 
s’hauran transferit, Les autoritats requerides, en un ter- 
mini no superior als trenta dies, facilitaran allb que se’ls 
haurh demanat, o bé manifestaran al President del Parla- 
ment les raons per les quals no poden fer-ho, perquk ho 
comuniqui a la Comissió sol4icitant. 

Requerir la presencia davant seu dels mem- 
bres del Consell Executiu i de les autoritats i els funciona- 
ris públics competents per raó de la materia que cs debat, 
perque informin de totes les qüestions sobre les quals 
seran consultats. 

Sol-licitar la presencia d’altres persones amb 
aquesta mateixa finalitat. 

Si els funcionaris o les autoritats no compareixien i 
no justificaven llur no compareixenga en el termini i ia 
forma establerts per la Cornissib>, o hom no responia a la 
petici6 d’informació requerida en el període indicat en 

Segon: 

Tercer: 

2. 

l’apartnt anterior, el President del Parlament ho comuni- 
cara a l’autoritat o al funcionari superior corresponents, 
per si era procedent d’eexigir-los cap responsabilitat. 

Article 41 

1 Són Comissions permanents legislatives les se- 
güents: 

Primer: La d’Organitzaci6 i Administracib de la 
Generalitat i Govern h c a l ,  que comprkn l’organització 
de ies institucions d’autogovern, l’administracib i la funció 
pública, la divisi0 territorial, el rbgim local i l’adminis- 
tració territorial. 

La de Justicia i Dret i Seguretat Ciutadana, 
que compren la justícia, la legislació civil, processal i 
procedimental, la seguretat ciutadana i la governació. 

La d’Economia, Finances i Pressupost, que 
comprkn la política economica en general, les finances, el 
pressupost, el control financer de les empreses públiques 
catalanes i el pla general econbmic. 

La d‘hdútria, Energia, Corner9 i Turisme, 
que comprkn la política econbmica sectorial referida a la 
indiísbia, l’energia, la mineria, el corner$, el turisme i la 
recerca tecnolbgica. 

La d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, que 
comprkn la política econbmica corresponent, a aquests 
sectors, la política forestal i ei desenvolupament agrari i 
rural. 

La de Política Temtorial, que comprkn les 
obres públiques, els transports i comunicacions, I’urba- 
nisme i I’habitatge, els recursos naturals i el medi ambient. 

La de Política Cultural, que compren l’ense- 
nyament i la recerca, la cultura, la joventut, els esports i la 
informació en totes les seves dimensions. 

La de Politica Social, que compren el treball, la 
sanitat, la seguretat social i els serveis socials. 

Els Diputats podran ser membres titulars de tres 
Comissions permanents legislatives com a maxim. 

Segon: 

Tercer: 

Quart 

Cinqub: 

Sise: 

Sete: 

Vuite: 

2. 

Article 42 

Les Comissions legislatives permanents examinaran 
les propostes no legislatives, les informacions o eis 
suggeriments que, relatius a llur comesa, els adreci la 
Mesa del Parlament a conseqükncia de la iniciativa que 
pugui exercir qualsevol associacib o entitat legalment 
constitui‘da, amb domicili a Catalunya, o qualsevol per- 
sona o persones que gaudeixin de la condicib política de 
catalans. 

Article 43 

Són Comissions permanents no -legislatives les se- 

Primer: La de Reglament. 
Segon: 
Tercer: La de Govern Interior. 

güents: 

La de 1Tstatut dels Diputats. 
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Article 44 2. “acord de creacih establira el criteri de distribució 
de competencies entre la Comissi6 creada i les que, si 
s’escau, en podran ésser afectadcs. 

Pel mateix procediment establert en l’apartat I ,  pot 
acordar-se la. dissolució de les Comissions a que aquest 
article es refereix. 

Article 48 

La Comissib de Reglament és formada pcl President del 
Parlament, que la presideix, pels altrcs membres de la 
Mesa i pels Diputats designats pels Grups, segons l’arti- 
cle 36 d’aqucst Reglament, tot aplicant al conjunt dels 
seus membres la proporcionalitat establerta en aquest 
article. Tambi: poden formar-ne part Diputats no adscrits. 

3. 

Article 45 

1. La Comissió de 1’Estatut dels Diputats es conipon 
d’un membre de cada un dels Grups parlamentaris i te un 
President i un Secretari. Adopta Ics decisions pel sistema 
del vot ponderat. 

La Comissió actuar$ com a Brgan preparatori de 
Ics resolucions del Ple quan aquest, d’acord amb el 
Reglament, haura de pronunciar-se en assumptes que 

2. 

I .  El Ple del Parlament, a proposta de la Mesa, de dos 
Grups parlamentaris, de la cinquena part dels membres 
del Parlament, O del Consell Executiu, pot acordar la 
creaci6 d’una Comissib d’investigacih sobre qual sevol 
assumpte d’interes públic. 

Les Comissions d’investigació han d’elaborar un 
pla de treball, poden nomenar ponencies d’entse els seus 
membres i poden requerir a través del President de1 
Parlament qualsevol persona perque hi presti dcclaracih. 

2. 

afectin l’estatut dels Diputats, trct de1 cas en que la 
proposta corrcspongui al President o a la Mcsa dei 
Par1 ament. 

La Comissió ha d’elevar al Ple, degudament arti- 
culades, les propostes que hauran estat formulades al si de 
la mateixa Comissió. 

3. L m  conclusions d’nquestes Comissions d’investi- 
gació han de reflectir-se en un dictamen que ha d’ésser 
discutit pcl Ple del Parlament. El President té la facultat 
d’ordenar el debat, de concedir la paraula i de fixar els 
temps de les diferents intervencions. 

3. 

Article 46 

1. La Comissió de Govern Interior és formada per la 
Mesa del Parlament mks un Diputat en representacib de 
cada Grup parlamentari, i adopta les decisions pcl sistema 
del vot ponderat. 

2. Li pertoquen aquestes funcions: 
Primer: 

Segon: 

Tercer: 

Elaborar els Estatuts de Regim i de Govern 
Interior dc la Cambra. 

Elaborar el pressupost del Parlament perquk 
sigui aprovat en el Ple. 

Con trolar l’execució del pr&supost i prescn- 
tar al Ple la liquidació corresponent en cada període de 
sessions. 

Quart: Aprovar la composició de les plantilles de 
personal del Parlament i les normes que regularan la 
manera d’acccdir-hi. 

Complir totes les altrcs que li  encomana cl 
present Reglamcnt. 

Per tal d’acornplir la tasca referida en el punt tercer 
de l’apartat anterior, la Comissió de Govern Interior 
proposar& al Ple la designació de tres Diputats ititervsn- 
tors per a cada periode pressupostari, els quals exerciran 
la intervcncib materiai de totes les despeses i l i  presenta- 
ran un informe cada dos mesos de Ics seves gestions. 

Cinque: 

3.  

Article 47 

1. El Ple del Parlament, a proposta de la Mesa o a 
iniciativa de dos Grups parlamentaris o de la cinquena 
part dels membres del Parlament, pot acordar la creacii, 
d’altres Comissions de carkcter permanent, mentre durara 
la Icgislatura en quk s’haura adoptat aquest acord. 

4. Les conclusions aprovades pel Ple del Parlament 
han d’ésser Comunicades al Consell Executiu, sens perju- 
dici quc la Mesa dcl Parlament -si ho considera conve- 
nient- també les comuniqui al Ministeri Fiscal. 

Capitol IV 

Del Ple 

Article 49 

El Ple és l’organ suprem de la Cambra. És convocat 
pel President a iniciativa propia o a sol-licitud almenys dc 
tres Grups parlamentaris o d’una cinquena part dels 
Diputats, 

Article S O  

1. Els Diputats seuen al saló de sessions, sempre a1 
mateix lloc, d’acoid amb a l b  que decideixen la Mesa i la 
Junta de Portaveus, 

Al saló de sessions hi haura un banc especial 
destinat als membres del Consell Executiu. 

Només tenen accks al salb de sessions, a més de les 
persones indicades, els funcionaris del Parlament cn 
I’exercici del seu carrec i aquells a qui ho autoritzara 
expressament el Prcsidcnt, 

2. 

3. 

Capítol V 

De la Diputació Permanent 

Article 5 1  

1. La Diputació Permanent es compon de vint-i-tres 
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Diputats designats i nomenats pel procediment previst a 
Sarticle 36 d’aquest Reglament, tot aplicant al conjunt 
dels seus membres la proporcionalitat que s’hi esta- 
bleix. La Mesa de la Diputacib Permanent es compon 
&un President, que és el mateix del Parlament, de dos 
Vice-presidents i de dos Secretaris, votats pel mateix 
sistema establert per a l’eleccid, de la Mesa del Parlament, 
adaptat, pero, al diferent nombre de llocs a proveir. Una 
vegada elegida, la composicii, de la Mesa sera comunica- 
da al Ple del Parlament. 

Cap Diputat membre del Consell Executiu no pot 
esser membre de la Diputació Permanent. 

2. 

Article 52 

I .  Quan haura expirat el mandat parlamentari, o bé el 
Parlament haura estat dissolt, i mentre no es constituira el 
nou Parlament, i quan el Parlament no sera reunit per 
vacances parlamentaries, la Diputacib Permanent vetlla- 
ra pels poders de la Cambra. Especialment: 

Primer: Coneixera la delegació temporal de €es fun- 
cions executives del President de la Generalitat en un dels 
Consellers. 

Segon: Exercir& el control de la legislació delegada. 
Tercer: Entendra en tot el que fa a Ia inviolabilitat 

pari amentari a, 
Quart: Convocar8 el Parlament, per acord de la 

majoria absoluta dels mcmbrcs de la Diputació Perma- 
nent. 

Cinque: Podra autoritzar pressupostos extraordina- 
ris, suplements de credit i credits extraordinaris, a petició 
del Consell Executiu, per ratj d’urgencia i de necessitat 
justificada, sempre que així ho acordara la majoria 
absoluta dels seus membres. 

Podrh tarnbe autoritzar ampliacions o trans- 
ferencies de credit, quan ho exigiran la conservació de 
I’ordre, una calamitat pública o una necessitat financera 
urgent d’una altra naturalesa, d’acard amb la majoria 
absoluta dels seus membres. 

La Diputació Permanent ha de complir qualsevol 
altra funcib que li encomana. el Reglament del Parlament. 

Sise: 

2, 

Article 53 

1. En qualsevol cas, la Diputació Permanent dbna 
compte al Ple del Parlament dels afers i de les decisions 
tractats en la primera scssib ordinhria, 

Quan haura expirat el mandat parlamentari o bé el 
Parlament haura estat dissolt, els Diputats o els Grups 
parlamentaris podran formuiar objeccions contra la vi- 
gkncia dels acords de la Diputaci6 Permanent, dins el 
termini dels quinze dies segiients a la primera rcunib del 
Parlament. 

Si durant aquest termini s’hi formulaven objeccions 
a través d’escrit adrcqat a la Mesa del Parlament, aquesta 
les enviara a la Comissió competent, la qual hausa 
d’emetre’n dictamen en el termini que s’assenyalara, El 
dictamen sera debatut al Ple del Parlament seguint Ics 
normes generals del procediment legislatiu; a aquest 
efecte, cada observació es considerara C Q ~  una esrncna. 

2. 

3. 

Article 54 

La Diputació Permanent és convocada pel President, a 
iniciativa propia o bé a petició de tres Grups parlamenta- 
ris o d’una cinquena part dels seus membres, 

TITOL IV 

Del funcionament dei Parlament 

Capítol I 

De les disposicibns generals de funcionament 

Secció Primera 

De les sessions 

Artide 55 

1. EI Parlament es reuneix anualment en  dos períodes 
ordinaris de sessions, de setembre a desembre i de febrer a 
juny. 

2. El Parlament es reuneix en sessions ordinhries i 
cxtraordináries. Les sessions extraordinaries son con- 
vocades pel President, per acord de la Diputacib Perma- 
nent, a peticib de tres Grups parlamentaris o d‘una quarta 
part dels Diputats. També es reuneix en sessio extraordi- 
naria a petició del President de la Generalitat: en la 
peticib hi ha d’haver I’ordre del dia que es  proposa per a la 
sessi6 extraordinaria sol*licitada. 

La convocatoria i la fixacib de i’ordre del dia de les 
sessions extraordinaries, tant de les Comissions com dei 
Ple, s’han de fer d’acord amb el que aquest Reglament 
preveu per a les sessions ordinaries dei Ple. 

3. 

Article 56 

1. Es considera sessi6 el temps parlamentari dedicat a 
esgotar un ordre del dia. Rep el nom de reuni6 la part de la 
sessi6 tinguda durant el mateix dia. 

El President obre la sessió amb la fórmula: ”Co- 
m e n p  la sessici”, i la repren amb la de “Es reprkn la 
sessió”; la suspen amb la de “Se suspkn la sessió”, i la 
tanca amb la de “S’aixeca la sessió”. No tk cap valor tot 
a l b  que es faci abans o desprks, respectivament, de 
pronunciades aquestes frases. 

2. 

Article 57 

1. Les sessions, per regla general, norncs es tenen 
dimarts, dimecres, dijous i divendres de cada setmana. 

2. Tanmateix, poden tenir-se en dies diferents dels 
indicats: 

Primer: Les sessions de les Comissions per acord 
d’aquestes, a iniciativa del seu President, de dos Grups 
parlamentaris o d’una cinquena part dels Diputats mem- 
bres de la Comissió corresponent. 

Segon: Les sessions del Ple per acord d’aquest, a 
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iniciativa del President del Parlament, de dos Grups 
parlamentaris o d’una cinquena part dels Diputats mem- 
bres de la Cambra. 

Tercer: Les scssions del Ple i de les Comissions per 
acord de la Mesa del Parlament d’acord amb Sa Junta de 
Portaveus. 

tret que la Mesa de la Cambra decideixi que tinguin el 
carhcter de reservats. 

Seccib Segona 

De l’ordre del dia 
Article 58 

1. 
2. 

Les sessions del Ple són p~bliques. 
Les sessions de les Comissions es tenen a porta 

tancada. Hi poden assistir els representants dels mitjans 
de comunicació social dcgudament acreditats, llevat quan 
les Comissions prepararan dicthmens que calgui elevar al 
Ple. 

Article 59 

1, No obstant allb que disposa l’article anterior, les 
sessions seran secretes: 

Primer: Quan es donar& compte dc qüestions de 
govern interior. 

Segon: Quan es tractarh de qüestions relatives al 
dccorum de la Cambra o dels SGUS mcmbres, i de la 
suspensio o separació d’un Diputat. 

Quan així ho acordara el PIC o la Comissió 
pcr ma&joria absoluta, a iniciativa de la Mesa del Par- 
lament, del Govern, de dos Grups parlamentaris o de la 
cinquena part dels membres del Ple u de la Cumissib. 

Plantejada la sol4icitud de sessió secreta, s’obrira el 
debat relatiu a aquest punt, el qual, automaticament i en 
qualsevol cas, tindrh cl cariicter de secret, i, un cop acabat 
el debat, es  procedira a I’adopció de I’acord i a la 
continuació de la scssih amb el carhcter que s’haurh 
,acordat. 

3. Sigui com sigui, seran secrets Ics sessions i els 
treballs de les Comissions de !’Estatut dels Diputats i de 
Govern Interior i Ics sessions del Ple en que es  debatran 
les propostes, els dictamens, els informes o les conclu- 
sions elaborats en aquelles Comissions. 

Tercer: 

2. 

Article 61 

1. La Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de 
Portaveus, ha de fixar un calendari per a cada periode de 
sessions amb vista ii donar compliment a totes les funcions 
que I’Estatut encomana al Parlament. 

t‘ordre del dia del Ple és fixat pel President, 
d’acord amb la Junta de Portaveus. 

E‘ordre del dia de Ics Comissions és fixat per la 
Mesa respectiva, d’acord amb el President del Parlamenti 
amb el calendari que la Mesa del Parlament els fixara. 

L’ordse del dia del Ple podra ser alterat quan aquest 
així ho acordara, n proposta del President o a petició de 
dos Grups parlamentaris o d’una cinqucna part dels 
membres de la Cambra. L‘ordrc del dia d’una Comissió 
podrh ésser alterat quan aquesta així ho acordara, a 
proposta del seu President o a solkitud de dos Grups 
parlamentaris o d’una cinquena part dels Diputats que cn 
formen part. Quan es tractarh d’incloure-hi un assumpte, 
aquest haur$ d’haver complert els tramits reglamentaris 
que li permctran d’ésser-hi inclbs, llevat d’acord explícit 
en sentit contrari, per majorin absoluta del Ple de la 
Cambra o de la Comissi6 corresponent. 

En el tramit de confecció de l’ardrc del dia, el 
Govern podra demanar que en una sessió concreta 
s’inclogui un assumpte amb caracter prioritari, sempre 
que aquest haurh complert cls trhrnits reglamentaris que li 
permetran d’ésser-hi inclbs. 

2. 

3. 

4. 

5 .  

Seccib Tercera 

Dels debats 
Article 60 

Article 62 
1. Shha d’aixecar acta de les sessions del Ple i de les 

Comissions, la qual ha dc contenir una relació succinta de 
Ies materies debatudes, de les persones que h i  han in- 
teivingut, de les incidencies esdevingudes i dels acords 
adoptats. 

Les actes han d’ésser signades pcr un dels Secrcta- 
ris, tenir el vist-i-plau del President i restar a disposicib 
dels Diputats a I’Oficialia major del Parlament. Si no hi 
havia cap reclamació sobre el seu contingut durant els deu 
dies següents a la tinguda de la sessió, s’entendrk que 
s’aproven; altrament, se sotmetran a la decisió de l’organ 
corresponent e n  la sessio immediata. 

Només es pot transcriure un cxernplar de l’acta 
taquigrafica de les sessions sccretcs del Ple i de les Coinis- 
sions, el qual ha d’ésser guardat a Presidencia. Aquest 
exemplar pot ésser consultat per qualsevol Diputat. Els 
acords adaptats es poden publicar en el Diari de Sessions, 

2. 

3. 

Llevat d’un acord en sentit contrari de la Mesa del 
Parlamcnt o de la Comissió, cap discussió no podra 
comengar sense que, almenys dos dies abans, s’hagi 
distribui’t l’informe, el dictamen o la documentació que 
servira de base cn el debat. 

Article 63 

1. Cap Diputat no pot parlar sense havcr demanat i 
obtingut dei President la paraula. Si un Diputat cridat pel 
President no hi fos, s’interpretara que ha renunciat a fer ús 
de la paraula. 

L’orador pot parlar des de la tribuna o des dc I’escó. 
Ningú no podrh ésser interromput quan parlara, 

sino pel Presidcnt per a advertir4 que se li ha exhaurit el 
temps, per a demanar-li que torni a La qüesti6 o cridar-lo a 

2. 
3. 

__ .. .. . .. .. - . -- . - .- . .- .. . ... - -  , .- . . . . . . . - - 
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l’ordre, per a retirar-li la paraula o per a cridar a l’ordre la 
Cambra, algun dels seus membres o el ptiblic. 

Els Diputats que han demanat la paraula per 
intervenir en un mateix sentit poden cedir-se el torn l’un a 
l’altre. Previa comunicacib al President, i per a un debat 
concret, qualsevoi Diputat amb drct a parlar pot esser 
substitui’t per un altre del propi Grup. 

Els membres del Govern podran parlar sempre que 
ho sollicitaran, sense minva de les facultats, per a ordenar 
els debats, del President de la Cambra o de Ia Comis- 
si6,els guals procuraran que els Diputats que intervinguin 
utilitzin un temps proporcional a l’emprat pels membres 
del Govern. 

6 .  Transcorregut el temps establert, el President, des- 
prés d’invitar dues vegades l’orador a amibar la interven- 
ció, li retirar8 la paraula. 

4. 

5 .  

Article 64 

1. Si, a judici del President, es feien aklusions a !a 
persona o a la conducta d’un Diputat, aquell podra 
concedir a I’akludit la paraula per a un temps no supcrior a 
tres minuts perque, sense cntrar en el fons de l’assumpte 
en debat, contesti estrictament les aklusions. Si cl Diputat 
ultrapassava aquests limits, el Prcsidcnt li rctirarh la 
paraula. 

2. Nomes es poden contestar les alhioiis en la 
mateixa sessib. Si d Diputat aldudit no hi fus, un altre del 
mateix Grup podra contestar en nom SCU. 

Article 65 

1.  En qualsevol moment del debat, un Dipu‘tat pot 
demanar al President l’observanqa del Reglarnent. Amb 
aquesta finalitat, ha d’esmentar l’article O els articles 
I’aplicacib dels quals reclama. Per a aixo no cal cap mena 
de debat, i hom ha d’acatar la rcsolucib que el President 
adoptarh atenent l’almlegacib feta. 

2. Qualsevol Diputat també pot dcmanar, durant la 
discussi6 o abans de votar, que es  llegeixin les tiormcs o 
els documents que creura conduents a la ilhstració de les 
materies de que tracti. El President pot denegar les 
lectures que considerara notbriament inadequades. 

Mesa abans dels debats, o al President durant aquests, 
podran intervenir en el Ple, per a fixar la seva posició o per 
a explicar el seu vot en eIs debats d’especial relleu. 

5. El que s’estableix en els apartats anteriors no és en 
detriment de les facultats del President per a ordenar el 
debat, 

Article 67 

1. El Ple, a iniciativa del President i sense debat, pot 
posar fi a una discussib sempre que entendra que un 
assumpte ja ha estat prou debatut. 

També pot fer-ho a petició d’un Grup parla 
mentari. Sobre aquesta petició de tancament, podran 
parlar, durant cinc minuts com a maxim cadascun d’ells, 
un orador en contra i un altre a favor. 

2. 

Article 68 

Quan el President, els Vice-presidents o els Secretaris 
de la Cambra o de la Comissió desitjaran prendre part en 
el debat, deixaran el seu lloc de la Mesa i no hi tornaran 
fins que no s’hauran acabat la discussió del tema i, si 
escau, la votació. 

Article 69 

Seccio Quarta 

De les votacion.: 

1. Per a poder adoptar acords validament, el Parla- 
ment ha de trobar-se reunit segons alli, que estableix ei 
Reglament i amb assistencia de la majoria absoluta dels 
seus membres. 

Si, arribat el moment de la votació o un cop feta 
aquesta, no hi havia el quorum a ¶u& es refereix l‘apartat 
anterior, la votació sera reiterada o posposada per al 
termini que ei President considerark pertinent. Si, trans- 
corregut aquest termini, tampoc no podia fer-se valida- 
ment, l’assumpte sera sotmes a Ia decisio de l‘organ 
corresponent en la sessió vinent, i s’entendra desestimat si 
en aquesta sessió tampoc no podia assolir-se l‘acord, 

2. 

Article 66 
Article 70 

1. Si aquest Reglament no disposa altrament, s’en- 
tendri que en cada debat hi pot haver un torn a favor i un 
altre en contra i que la durada de les intervencions en una 
discussió sobre qualsevol assumpte o qüestió no ha de 
passar de deu minuts. 

Si el debat era dels de totalitat, els toms seran de 
quinze minuts, i, tot seguit, els altres Grups parlamentaris 
podran fixar llur posicib en intervencions que no passaran 
de deu minuts, 

En cada debat, tothom qui sera contradit per un o 
més oradors tindrh dret a replicar o a rectificar una sola 
vegada i durant un temps maxim de cinc minuts. 

En  els torns d’intervencib reservats als Grups, els 
Diputats no adscrits a cap Grup, si ho sol-licitaven a la 

2.  

3. 

4. 

Els acords seran vaiids quan hauran estat aprovats per 
la majoria simple dels membres presents de l’organ 
corresponent, sens perjudici de les majories especials que 
estableixin 1’Estatut de Catalunya, les lleis de Catalunya i 
aquest Reglament. 

Article 71 

1. S’entén que hi ha majoria simple quan els vots 
positius superen els negatius, sense comptar-hi les absten- 
cions, els vots en blanc i els nuls. 

S’entén que hi ha majoria absoluta quan s’expres- 
sara en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que 

2. 
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segueix el nombre resultant de dividir per dos el total dels 
membres de ple dret del Parlament. 

Article 72 

El vot dels Diputats és personal i indelegable, Cap 
Eiputat no pot prendre part en les votacions de resolu- 
cions quc afecten ef seu estatut de Diputat. 

Article 33 

Les votacions no poden interrompre’s per cap raó. 
Mentre tindran lloc, el President no concedira la paraula i 
cap Diputat no podra entrar al saló de sessions ni sortir- 
ne . 

Article 74 

En els casos establerts en aquest Reglament i en aquells 
en que, atcsa la seva singularitat o importancia, el 
Prcsident del Parlament, escoltada la Junta de Porlavcus, 
així ho acordara, la votació es fark en una hora fixada i 
anunciada previament pel President. Si, arribada aquesta 
hora, el debat no havia acabat, el President en fixarh. una 
alba. 

Article 75 

La votació pot ésser: 
Primer: 
Segon: Orclinhria. 
Tercer: Pcblica per crida. 
Quart: Secreta, 

Per assentiment a la proposta del Prcsident. 

Article 7 6  

Es consideraran aprovades per assentiment Ics pro- 
postes del President quan, un cop anunciades, no suscita- 
ran cap objeccib o cap oposició. Altrament, es fara 
votació ordinaria, 

Article 77 

La votacib ordinaria es fa aixecant-se, primerament, 
aquclls qui aproven; segonament, aquells qui desaproven, 
i, finalment, aquells qui s’abstenen, Els Secretaris faran cl 
recompte i tot seguit el President fara públic el resultat, 

Article 78 

1 .  La votació sera pública per crida o bé secreta quan 
així ho cxigira aquest Reglament o quan ho soklicitaran 
dos Grups parlamentaris o una cinquena part dels Dipu- 
tats o dels membres de la Comissih. Si hi concorrien 
sol-licituds de sentit contrari, prevaldria la votaci6 secreta. 

Les votacions pcr a la investidura del President de 
la Generalitat, per a la moció de censura i per a la qüestib 
de confianga sbn scmprc pljbliques per crida. 

2. 

Article 79 

En la votació pliblica per crida, un Secretari anomena- 
r$ els Diputats i aquests respondran “sí”, “no” o declara- 
ran que s’abstenen. La crida es fara per ordre alfabetic i 
comenqara pel Diputat el nom del qual haurk sortit per 
sorteig. Els membres dcl Consell que són Diputats i la 
Mesa votaran al final. 

Article 80 

1. La votació secreta es fara: 
Primer: Mitjangant paperetes, quan es tractara d’c- 

lcgir persones, quan ho decidira et President i quan 
aquesta modalitat s’haura especificat en la solmlicitud de 
vot secret. 

Segon: Mitjangant boles blanques i negres en el cas de 
qualificació d’actcs o de conductes personals. 

2. En les votacions a que es refereix l’apartat anterior, 
els Diputats seran cridats nominalment perque vagin a la 
Mesa i dipositin a I’urna corresponent les paperctcs o les 
bales. En les votacions per boles, cada Diputat en rebra 
una de blanca i una altra de negra i dipositara a I’urna 
dcstinada a aquest fi la bola blanca si aprova o la negra si 
desaprova; la bola sobrant serh dipositada en una altra 
urna. Les urnes han dc garantir el secret dc la votació. 

Article 81 

I .  Quan en una votacib hi haura empat, se’n farh una 
altra, i, si l’empat encara pcrsistia, la votació romandrh 
suspesa mentre el President ho crcura raonable. Trans- 
corregut aquest temps, i havent permes l’cntrada i la 
sortida de Diputats al saló de sessions, es repetira, i, si 
tornava a haver-hi empat, es considerara rebutjat el 
dictamen, l’article, l’csmcna, el vot particular o la propo- 
sicib de quc cs tracti. 
2. En les votacions d’una Comissib, s’entendra que 

no hi ha crnpat quan, essent idcntic el sentit cn que hauran 
votat tots els qui pertanyen a un mateix Grup parlamenta- 
ri, la igualtat de vots podra dirimir-se ponderant el nombre 
de vots de que cada Grup disposa en el Ple. 

En les votacions per boles blanques i negres, 
l’empnt equival a rna.joria de boles blanques. 

3. 

Artide 82 

1 .  Feta una votacibj, o el conjunt de votacions sobre 
una matcixa qiiestib, cada Grup parlamentari podrh 
cxpkar  e1 vot durant cinc minuts. 

En cls projcctes i en les proposicions de llei només 
podrk explicar-se el vot després de I’última votació, llevat 
que ci projecte o la proposicib s’hagucssin dividit en parts 
clarament diferenciades amb vista al debat. En aquest cas, 
l’explicació es podra fer després de I’última votació 
corresponent a cada part. 

3. No s’adrnet l’explicació individual de vot; el Presi- 
dent, perb, pot concedir de Tcr l’explicació individual 
dc vot al Diputat que haura votat en sentit contrari al seu 
Grup. No hi cabra explicacib de vot quan la votació haurk 

2. 
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estat secreta, o quan tots els Grups parlamentaris hauran 
tingut oportunitat d’intervenir en el debat precedent. 
Malgrat tot, i en aquest darrer cas, el Grup parlamentari 
que haura intervingut en el debat i que, de resultes d’aixo, 
haura canviat el sentit del seu vot, tindra dret a explicar-lo. 

Seccib Cinquena 

Del cbmput de terminis i de la presentacib 
de documents 

2. Si I’acord es prenia amb un tramit en curs, ei 
procediment d’urgkncia s’aplicara per als tramits sub- 
segiien ts. 

Article 87 

1 .  

2. 

Els terminis es reduiran a la meitat dels que han 

Aquests terminis també podran ser redui’ts si així 
estat fixats amb earacter ordinari. 

ho acordava la Mesa del Parlament. 

Secci6 Setena 
Article 83 

I .  Si no es  disposava altrament, els tcrminis indicats 
en dies en aquest Reglament es computaran com a dies 
habils, i els terminis indicats en mesos, de data a data. 

S’exclouen del cbmput els periodcs de vacances 
parlamentkries, llevat que I’afer en qiiestió s’hagués inclos 
cn l’ordre del dia d’una sessió extraordinaria. La Mesa del 
Parlament ha de fixar els dies que han d’habilitar-se 
perquc hi hagi temps de complir els trhmits que permetin 
de tcnir la dita scssió. 

2. 

De les publicacions del Parlament i de la publicitat 
dels seus treballs 

Article 88 

Les publicacions oficials del Par 

Primer: El Diari de Sessions de 
són les segiicnts: 

lldlz va. 

ament de Catalunya 

Parlament de Cala- 

Segon: El Ruílletí Oficial del Parlament de Cara- 
lunya. 

Article $4 
Article 89 

La Mesa del Parlament pot acordar la prbrroga dels 
terminis establerts en aquest RegIamcnt. Fora de casos 
excepcionals, les prorrogues no excediran un cspai de 
temps igual al fixat. 

Article 85 

1. La presentacib de documents en cl Registre de 
I’Oficialia major del Parlament ha de fer-se en els dies i les 
hores que fixara la Mesa. La Mesa ha de garantir que els 
serveis de registre de I’Oficialia major puguin rebre els 
documents corresponents fins a exhaurir els terminis dels 
dies i les hores prefixats. 

Seran admesos els documents presentats a les 
oficines de Correus dintre del termini fixat, sempre que 
compliran ies condicions exigides per la  normativa del 
procediment administratiu. 

2. 

Sec& Sisena 

De la declaracib d’urgencia 

Article 86 

1. La Mesa del Parlament pot acordar que un as- 
sumpte es tramiti per procediment d’urgencia, si així ho 
demanaven el Consell Executiu, trcs Grups parlamentaris 
o una cinquena part dels Diputats. 

I .  En el Diari de Sessions del Parlament de Cara- 
lunya es reprodueixen fidelment totes les intervencions i 
tots els acords adoptats en les sessions públiques. h ix i  
mateix, hi consten les incidencies que s’hi hauran esde- 
vingut. 

2. El Butlletí UJcial del Parlamenr de C a r a h ~ - a  
publica els projectes i les proposicions de llei. els vots 
particulars o les esmenes que s’hauran de defensar en el 
Ple o en Comissions cn seu legislativa plena, els informes 
de Ponencia, els dictamens de les Comissions legislatives, 
els acords de les Comissions i del Ple, les interpeHacions, 
les mocions, les proposicions no de llei, les propostes de 
resolucib, les preguntes i les respostes que s‘hi donin que 
no siguin de caracter reservat, les comunicacions del 
Consell Executiu i qualsevol altre text o document la 
publicacib de1 qual exigeixi algun precepte d’aquest Re- 
glament o ordeni el President, atesa l’exlgencia d‘un 
tramit que requereixi la intervenció del Parlament. 

Per raons d’urgencia, el President del Parlament o 
d’una Comissi6 poden ordenar que, per tal que siguin 
debatuts i votats els documents a que es refereix ]*apartat 
anterior, aquests siguin rcproduits per qualsevol mitja 
mecanic i repartits als membres de 1’organ que els ha de 
debatre, amb el bencntes que també hauran d‘esser 
publicats en el Butlleti Oficial del Parhzeri t  de Cata- 
lunya. 

3. 

Article 90 

I .  La Mesa del Parlament adopta les mcsurcs oportu- 
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nes per a facilitar als mitjans de comunicació social 
informació de les activitats de la Cambra. 

La Mesa. regula la concessió de crcdencials als 
representants dels diversos mitjans de comunicació per- 
que puguin accedir als locals que els són destinats i assistir 
a les sessions quan els scrh autoritzat. 

L’obtenció i l’enrcgistramcnt de sons i dYmatges 
han d’ésser autoritzats també per la Mesa del Parlament, 
quc amb aquesta finalitat dictara les normes convenients. 

2. 

3. 

Capítol I1 

De 

De 

Article 91 

procediment legis atiu 

Seccib Primera 

la iniciativa legislativa 

La iniciativa legislativa davant el Parlament corres- 

Primer: Als Diputats, d’acord amb all0 que estabieix 

Segon: Al Consell Executiu o Govern. 
Tercer: Als brgans polítics representatius de les dc- 

marcacions supramunicipals de I’organitzaciti terri torial 
de Catalunya en la furrna que la llei establira. 

Quart: Als ciutadans, d’acord amb allb que establira la 
llei esmentada a l’apartat 6 de l’articlc 32 de 1’Estatut de 
Catalunya. 

pon: 

aquest Reglament. 

Seccii, Segona 

Dcl procediment legislatiu comh 

Apartat Primer 

Dels projectes de llei 

I. 13e la presentmi6 d’esrnenes 

Article 92 

1. Els projectes de llei remesos pel Consell Executiu 
han d’anar acompanyats d’una exposició de motius i dels 
antecedents necessaris per a poder-s’hi pronunciar. 

La Mesa del Parlament manara que es publiquin, 
que s’obri el termini d’esrnenes i, escoltada la Junta de 
Portaveus, que es trametin a la Comissió corrcspoiicnt. 

2. 

Article 93 
Publicat un projecte de llei, els Diputats i els Grups 

parlamentaris tindran un termini de quinze dics per a 
presentar-hi esmenes, mitjanqant un escrit adreqat a la 
Mesa dc la Comissió. 

1 . 

2. 

3 - 

Les esmenes poden ésser a la totalitat o a l’articu- 
lat. 

Són esmenes a la totalitat les que postulen el retorn 
del projecte al Govern o aquelles en quk es presenta un 
text articulat alternatiu, Només poden ésser presentades 
pels Grups parlamentaris o per un Diputat amb la 
signatura de quatre membres més de la Cambra, 

Les esmenes a I’articulat poden &ser de supressio, 
de modificació i d’addició, En aquests dos darrers supo- 
sits, l’esmena ha de contenir cl text concret quc hom 
proposa. 

Amb aquesta finalitat, i, en general, per a tots els 
efectes del proccdiment legislatiu, cada Disposició addi- 
cional, final, derogaturia O transitoria tindrk la con- 
sideraci6 d’un article. 

Les esmenes presentades relatives a l’exposicib de 
motius es discutiran al final del tramit corresponent, si la 
Comissió acordava d’incorporar l’exposicib damunt dita 
com a prcambul de la llei. 

L Z m  

5 .  

A .  

Article 94 

I .  Les esmenes a un projecte de llei que comporten ~ i n  
augment dcls crcdits O una disminució dels ingressos 
pressupostaris re que re i xc n la conformitat dcl Consell 
Executiu perque siguin tramitades. 

2. A aquest ef‘ectc, la Comissib encarregada dc 
tsamitar-les ha de remetre al Consell Executiu, mitjanqant 
el President del Parlamcnt, aquelles esmenes que la 
Comissib judiqui que comporten augment o disminució en 
el pressupost en curs. 

El Consell Executiu ha de donar-hi una resposta 
I aonada en un termini de quinze dies, transcorregut el qual 
s’entendrh que el silenci del Consell Executiu és expressiu 
de la seva conformitat. 

En cl supbsit que nu s’haguessin aplicat les prcvi- 
sions dels dos apartats prccedents, en qualsevol trarnit de 
les esmenes referides a l’apartat I ,  Consell Executiu 
podra adrcqar-se al Parlament posant en qiiestii, el 
caractcs modificatiu del pressupost vigent. El Ple decidira 
dcsprés d’un debat dels de -totalitat, Si s’acceptava el . 
criteri de1 Consell Executiu, s’aplicara a116 que és previst 
a l’apartat 3 d’aquest mateix article. 

3. 

4. 

11. De la trumitacib en Comissi6 

Article 95 

I .  El dcbat de totalitat, que es dcsenvolupark d’acord 
amb all0 que ha estat establert en els apartats 1 i 2 de 
I’ariicle 6 d’aqucst Reglamcnt, només sesa procedent 
quan s’hauran prcscntat esmenes a la totalitat dins del 
termini. Cada una d’aquestcs podrh donar lloc als torns 
previstos en l’articlc csrnentat. 

2. Finida la dcliberacib, el President sotmetra a 
votació el retorn o no del. projecte al Consell Executiu. 

3. Si la Comissib acordava dc tornar cl projecte a1 
Consell Executiu o, per substituir el projecte, acceptava 
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una esmena a la totalitat de les que proposen un text 
articulat alternatiu, el President de la Comissió ho comu- 
nicara al del Parlament, per tal que la ratificació de l’acord 
se sotmeti al Ple, 
Article 96 

Si la Comissió rebutjava les esmenes de totalitat o 
bé el Ple no ratificava l’acord de retorn, aquella encarre- 
gara a un o mes ponents membres de la Comissió la 
redacció, en un termini de quinze dies, d’un informe, a la 
vista del prqjecte i de les esmenes presentades. 

Acabat l’iinforme de la ponencia, la Comissib 
elaborara el dictamen del prqjecte de Llei. Durant el debat 
en comissió, que s’ha de fer article per article, podran fer 
ús de, la paraula els csrnenants de l’article i els membres de 
la Comissió. 

3. Durant els treballs de la Comissió, la Mesa d’a- 
questa podra admetre a tramit les esmenes escrites 
presentades en aquest moment per un membre de la 
Comissió, sempre que tendiran a assolir un acord entre les 
ja formulades i el text de l’article i que comportaran la 
retirada de les esmenes respecte a lm quals es transigeix. 
També es podran admetre a tramit aquelles esmenes que 
tindran per finalitat de llevar els errors i les incorreccions 
tbcniques, terminolbgiques o gramaticals. 

4. En la direcciú dels treballs de la Comissió, cl 
President i la Mesa compliran les funcions que aquest 
Reglament confereix al President i a la Mesa del Parla- 
ment. 

I. 

2. 

Article 97 

I .  Els Grups parlamentaris i els Diputats no adscrits 
que dissenteixin dels acords de les Comissions poden 
formular vots particulars pcr a sostenir el text rebutjat. 
Quan les esrncnes hauran estat rebutjades per la Comis- 
sib? els csrnenants podran reservar-se-les i defensar-les 
davant del Ple. 

Els vots particulars i la rescrva d’esmenes per al 
Ple han de formular-se en un escrit adrqat a la Mesa de la 
Comissi6 en qualscvol moment del tramit o dintre de les 
setanta-dues hores segücnts a la conclusih del dictamen. 

Passat aquest termini, la Mesa de la Comissib 
lliurara al President dei Parlament el dictamen, signat pel 
President i per un dels Secretaris, juntament amb els vots 
particulars i les esmenes reservades. 

2. 

3. 

XiT. 1% la deliberaciú en el H e  
Article 98 

E. Quan, per tal d‘ésser ratificat, se sotmetés al 
Ple l’acord adoptat per la Comissió de tornar el projecte al 
Consell Executiu, el debat s’ajustarh al que s’cstablcix per 
als de totalitat. 

Si s’adoptava i’acord de ratificació, aquest es tras- 
Iladara al Consell Executiu i el pro-jecte quedara rebutjat. 
En cas contrari, es tornara a la Comissió perque en 
prossegueixi la tramitació. 

Si per substituir un projecte de llei el Ple del 
Parlament acceptava una esmena a la totalitat de les que 

2. 

3. 

proposen un text articuiat alternatiu, el President n’orde- 
nara la publicació com a proposicib de llei, la trametra a la 
Comissicj corresponent i obrira el termini per a presentar- 
hi esmenes, ies quals, en aquest suposit, només podran 
referir-se a l’articulat, 

Article 99 

1. Dictaminat un projecte en Comissió, el debat en el 
Ple podra comenqar per la presentacib de la iniciativa del 
Consell Executiu feta per un membrc d’aquest i per la que 
fara del dictamen un Diputat de la Comissió, quan així ho 
haura acordat aquesta. Les intervencions no podran 
passar de quinze minuts. 

Si no es presentaven vots particulars al dictamen ni 
es reservaven esmenes, el President sotmetra tot el 
dictamen a votació. 

2. 

Article 100 

Quan s’hauran reservat esmenes a la totalitat, es fara un 
sol debat &aquest3 naturalesa i cada una d‘elles podra 
ésser objecte d’un torn a favor i d’un altre en  contra. 
Acabat el debat, el President sotmctra a votacio de tornar 
o no el projecte d Consell Executiu. 

Article 101 

1. Si no s’havia acordat de tornar el projecte a1 
Consell Executiu, camenGara la discussi6 de l‘articulat. i 
es debatran els vots particulars i les esmenes que afecten 
cada article. 

Durant el debat, el President podra admetre esme- 
ncs que tinguin per finalitat de corregir errors o incorrec- 
cions tecniques, tcrminolbgiques o gramaticals. Només 
podran admetre’s a tramit esmenes de transaccio entre les 
ja presentades i cl text del dictamen, quan cap Grup 
parlamentari no I’haura rebutjat i aixb haur9 comportat la 
retirada de les esmenes respecte a les quals es transigeix. 
Així mateix, s’admetran a tramit les esmenes presentades 
pes Diputats que hauran esmenat el projecte dins el 
termini assenyalat, quan 1’article objecte de l‘esmena 
haura estat alterat en el dictamen de la Comissio. 

3. Acabada la discussió d’un article, comenqarari les 
votacions. Primerament, se sotmetran a votacib els vots 
particulars i les esmenes, seguint I’ordre de més a menys 
allunyament del text del dictamen, a judici del President. 
Ai final es votara el text del dictamen. Aquells articles que 
no hauran rebut vots particulars o esmenes es votaran 
directament i sense debat. 

2. 

Article 102 
Malgrat a l b  que disposa l’articlc anterior, el President, 

escoltada la Junta de Portaveus, pot: 
Primer: Fixar per endavant, d’acord amb la Mesa del 

Parlament, el temps maxim de dcbat d”un projecte i 
distribuir-lo entre les intervencions previstes. Un cop 

. . ... ... . - __ . ... . . . . ._ . . .. . . . ....... . . . - . . .. . .  
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exhaurit el temps, es proccdira a les votacions que hi 
ha’urj: bper fer. 

Ordenar els debats i Ics votacions per mat& 
rics$ grups d’articlcs o d’esmencs u pcr paragrafs d’arti- 
des, quan així ho aconsellaran la complexitat del text, 
l’liomogeneitat o la intcrconnexib dc les pretensions de les 
esmenes o bé la claredat en la confrontació política de les 
posicions. 

tracta. En  cas afirmatiu, la Mesa de la Cambra, escoltada 
la Junta de Portaveus, ordenar& de trametre-la a la 
Comissió competent i d’obrir el termini d’esmenes corres- 
ponent, les quals només es podran referir a l’articulat. La 
proposicid, seguira el tramit previst pcr als projectes de 
llei. 

ÍScgun: 

Article 106 
’ 1 J : ’ ,  j 

Article 103 
, l  

Si, acabat el debat d’un projecte i a conseqiiencia de 
l’aprovació d’un vot particular, d’una esmena o de la 
votació dels articlcs, algun punt del tcxt resultant fos 
incongruent o obscur, la Mesa del Parlarncnt, a iniciativa 
prbpia o a petició de la Mesa de la Comissih, podra 
trametrc novament a la Comissió el text aprovat pel Ple, 
amb l’imica finalitat que aquesta, en el termini de quinze 
dies, en prepari una redacció hambnica que no contradi- 
gui cls acords del Ple. El dictamen així redactat s’ha de 
sotmetrc a la decisió final del Ple, que haura d’aprovar-10 
o de rebutjar-lo en conjunt, en una sola votacib. 

Les proposicions de llei de les demarcacions supramu- 
nicipals i ics d’iniciativa popular han d’ésser examinades 
per La Mesa del Parlament per tal de veure si compleixen 
els requisits legalment establerts. Si els complien, la 
tramitaci6 s’ajustara al que preveu l’article anterior, amb 
les especificitats que poden derivar-se de les lleis que 
regularan aquesta iniciativa. 

Apartat Tercer 

De la retirada de projectes 
i de proposicions de llei. 

Article 107 
Apartat Segon 

De les proposicions de llei 
1. Mentrc no s’haura publicat el dictamcn de la 

Comissi6 en el Butlletí Oficid del Parlament, el Consell 
Executiu podra retirar qualsevol projecte de llei. 

Mcntrc no s’acordarii CIC prendre cn consideració 
una proposició de Ilci, el proposant podrii decidir de 
rctirar-la; aquesta iniciativa tindra plens efectes per clla 
mateixa. Presa en consideració, la retirada només sera 
cfcctiva si el Ple de la Cambra I’acceptava. 

2. 
Article 104 

1 ,  

Les proposicions de llei s’han de presentar acompanya- 
des d’unn exposicio de motius i dels antecedents neces- 
saris pcr a pronunciar-s’hi. h 

Seccib Tercera 

Article 105 

6 1  1 ~ Les proposicions dc llei poden ésser trarnitadcs a 
iniciativa de: 

43irncr: Un Diputat amb la signatura dc quatre mem- 
bres mcs de la Cambra. 

Segon: Un Grup parlamcntari amb la sola firma del 
Portaveu. 

2. Exercida la iniciativa, la Mcsa del Parlamcnt 
ordonara de publicar la proposicib de llei i de rcmetrc-la al 
Consell Executiu perque manifesti si la prendra en 
mfisideracio i donarh la conformitat o no a la tramitació si 
impltaava augment de credits o disminucib dels ingressos 
eweE pressupost en curs. 

Si al cap de quinze dies el Consell Executiu no 
s’havia oposat expressament a la tramitació, la proposicii, 
de llei podra ésscr inclosa en I’ordre dcl dia del Ple perque 
sigui presa en consideració. 

’4:; 1 :  Abans d’iniciar el debat, es fdrh la iectura del criteri 
del Govern, si I’havia manifestada cn aquest punt. El 
debat s’ajustara a a116 que s’estableix per als de totalitat. 

5 : ‘ :  ‘Tul seguit, el Prcsident preguntara si ia Cambra 
p ~ m  en consideracib o no la proposicib de llei de que es 

De les especialitats 
en el procediment legislatiu 

Apartat Primer 

Dels projectes i dc les proposicions 
de llei de desenvolupamcnt basic de 1’Estatut de 

Catalunya 

Article 108 

i .  La iniciativa lcgislativa regulada cn l’arricle 92 
d’aqucst Reglament es pot exercir, aixi mateix, en 
rchcio amb el desenvolupamcnt basic del que prevcucn 
els articles 3,5-3‘’ 9-12, 9-8‘, 10-1, l ) ,  10-2”, 1 3-lr, 15, 16, 
28, 29-2”, 3 1 -l’ ,  32-6“ 3 5 ,  36-5” 37- l r ,  41 i 42 de 
I’Estatut dc Catalunya. 

No obstant aixb, la Mesa, d’ncord amb la Junta dc 
Portaveus i prcvia iniciativa de dos Grups parlamentaris o 
d’una cinquena part dels Diputats, pot decidir que en 
aquestcs matcries la iniciativa parlamentaria sigui cxer- 
cida pel conjunt dels Grups parlamentaris. Amb aquesta 

2. 

.... . . .......... . . . . -_ - . . . . .. . - ._.___.._____._IX_..._ ... . .. ~ 
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finalitat, la Comissi6 competent nomenara del seu si una 
ponencia perque elabori el text de fa proposició de llei. Per 
a la publicacib de la proposicib, s’estar8 a alli, que 
disposen els articles 92 i 93 d’aqucst Rcglarnent. 

Rebut el projecte, la proposicib de llei Q el text 
elaborat per la ponencia refcrida en l’apartat anterior, se 
seguirh el procedirncnt legislatiu comir. 

3. 

ArticXe 109 

I .  En tot cas, l’aprovació de Ics lleis a qui: es refcrcix 
f’apartat I de l’artide 108 d’aquest Reglamcnt requereix 
el vot favorable de la majoria absoluta en una votacib final 
sobre el conjunt del text. La votacib scra. anunciada amb 
antefacib pel President del Parlament. Si no s’aconseguia 
la majoria absoluta, el projccte ser& tornat a la Comissib, 
que haurh d’emetrc novament dictamen en cl tcrmini d’un 
mes. 

2. El debat sobre aquest nou dictamen s’ha d’ajustar a 
les normes que regulcn els dc totalitat. Si en la votacib 
s’aconseguia cl vot favorable dc la majoria absoluta, es 
considerar& aprovai i, si no, definitivament rebutjat. 

Apartat Segon 

ció per a la tramitació i l’aaprovació per part del Parlament 
dels pressupostos dels ens públics de la Generalitat per als 
quals la llei estableix la necessitat d’aprovacih pel Par- 
lament. 

Apartat ‘Tercer 

De la reforma 
de I’Estatut de Catalunya 

Article 113 

1. Els projectes i les 
tutaria a que cs refereixen 

proposicions de reforma esta- 
els articles 56 i 57 de I’Estatut 

de Catalunya s’han de tramitar d’acord amb les normcs 
establertes en els articles 108 i 109 d’aquest Reglament. 
Les proposicions de refoima estatutaria han d’ksser 
subscrites per una cinquena part dels Diputats. 

El text adoptat pelSPlc ha d’csscr sotmks a una 
votació final en la qual, perquk pugui ésser aprovat, catdra 
el vot favorablc dels dos terqos dels membres de dret del. 
Parlament. 

Aprovat el projecte dc reforma, el President del 
Parlament el remetra a les Corts Generals per a la seva 
tramitacib ulterior. 

2. 

3.  

Article 110 

Del pressupost de la Generalitat 
Apartat Quart 

1. En l’estudi i i’apruvació del projecte de llei dcl 
prcssupost de la Generalitat s’ha d’aplicar el procediment 
lcgislatiu comu, exceptuant alli, que disposa aquest 
Apartat. 
2. E1 projecte de llci del prcssupost tt! preferencia en 

la tramitaci6 respcctc als altres treballs dc la Cambra. 

Article 11 1 

1. Les esmenes a l’articulat que comportaran aug- 
ments de crkdit només seran admeses si proposaven una 
baixa d’iguai quantia en algun altre concepte, 

2. El debat del pressupost s’ha de referir a l’articulat i 
a l’estat d’autoritzacib dc despeses, sens perjudici de 
l’estudi d’altres documents que hagin d’acompanyar cl 
pressupost, 

Desprks del debat de totalitat, es discutira el text 
articulat. Tot seguit, es procsdirh a debatre les esmenes i 
els vots particulars presentats cn cada Seccio. 

El prcsident dc la Comissic5 i el dc la Cambra poden 
ordenar els debats i les votacions de la manera més adient 
amb l’estructura del Pressupost. 

3. 

4. 

Article 11 2 

Les disposicions d’aquest Apartat també sbn d’apiica. 

De la delegació en Comissions 
de la competkncia legislativa plena 

Article 114 

1 . El Ple de la Cambra, per majoria dels dos tcrps, a 
proposta de la Mesa, d’acord amb la Junta de Portaveus, o 
a iniciativa d’aquesta, pot delegar en les Comissions 
I’aprovacib de projectes i de proposicions de llei, llevat de 
les previstes en l’apartat 1 de l’article 108; en aquest cas, 
la Comissi6 actuara en seu legislativa plena. 

En tot moment, cl Ple pot reclamar el debat i la 
votacio dc qualsevol projecte o proposició de llei que 
h u r a  estat objecte de delegacib. La iniciativa pot esser 
presa per la Mcsa dei Parlament, per dos Grups parlamcn- 
taris o per una cinquena part dels Diputats. 

2. 

Article 115 

1. Per i1 la tramitació d’aqucsts projectcs i proposi- 
cions de llei s’aplicara el procediment legislatiu corni, 
llevat del tramit de deliberacib i de votació ei1 el Ple, i amb 
les especialitats que s’cstablcixen en els apartats scgücnts. 

Rebut el projecte o la proposici6 de llei, la Comis- 
sib nomenara una ponencia formada per un membre de la 
Comissió pertanyent a cada Grup parlamcntari. 

A l’informc de la ponencia s’aplicara a l b  que 
preveu l’article 97 del Reglamcnt. Tot seguit, el Ple de la 
Comissi0 seguir& ei tramit previst e n  aquesta norma per a 
la deliberació en ple. 

2. 

3. 
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Apartat Cinque 
De la tramitació d’un projecte de llei 

en lectura única 

Article I16 

1. Quan la naturalesa d’un projecte de llei ho acon- 
sellar& o la seva simplicitat de formulació ho permetrh, el 
Ple de la Cambra, a proposta de la Mesa, escoltada la 
Junta de Portaveus o a iniciativa d’aquesta, podra acordar 
que el dit projecte es tramiti directament i en lectura única 
davant el Ple o davant una Comissió. 

2. Adoptat l’acord, es procedira a un debat subjecte a 
les normes establertes per als de totalitat, i tot seguit el 
conjunt del projecte se sotmetrh a una sola votacib. 

Capítol 111 

De l’impuls i el control 
de l’accib política i de govern 

Secció Primera 

De Ia investidura i de la responsabilitat política. 
del President i del Consell Executiu 

1. .De la investidura. 

Article 11.7 

El nomenament del President de la Generalitat es Fara 
d’acord amb all0 que establira la llei de Catalunya 
prevista en l’apartat 5 de l’article 36 de 1’Estatut de 
Catalunya. 

11, De Iu responsabilitat política del President 
i del Consell Executiu. 

Article 11 8 

La responsabilitat política’cle1 President de la Genera- 
litat i del Consell Executiu davant del Parlament se 
subjectara a allb que establiran les lleis de Catalunya 
previstes en l’apartat 2 de l’article 29 i concordants de 
1’Estatut de Catalunya. 

hores, un representant de cada Grup parlamentari, durant 
trenta minuts cadascun d’ells. 

3. El President de la Generalitat i els Consellers hi 
podran parlar tantes vegades com ho demanaran. Quan 
contestaran individuaiment a un dels qui hi intervindran, 
aquest tindra dret a una replica de deu minuts. Si ei 
President de la Generalitat i els Consellers responien de 
manera global als representants dats Grups, aquests 
només tindran dret a una sola replica de deu minuts, 

Article 120 

I .  Finit el debat, sbbrira un termini de trenta minuts 
en ‘el qual els Grups parlamentaris podran presentar 
propostes de resolucio clavant la Mesa. La Mesa admetra 
les que seran congruents amb la materia que és objecte del 
debat i que no significaran qüestió de confianqa o moci6 
de censura al Govern. 

Les propostes admeses poden &ser defensades 
durant un temps maxim de deu minuts, El President del 
Parlament pot concedir un torn en contra del mateix temps 
després de la defensa de cadascuna d’elies. 

3. Les propostes de resolucil, seran votades segons 
I’ordre de presentació. Aprovada una proposta, totes les 
altres es votaran nomes en all0 que far8 referencia als 
punts que seran Complementaris i no contradictoris amb 
aquesta, 

2. 

Article 121 

1. Així mateix, podran fer-se debats generals sobre 
l’acció politica i de govern quan ho demanara el President 
de la Generalitat o ho decidisa la Mesa, d’acord amb la 
Junta de Portaveus, a iniciativa de dos Grups padarnen- 
taris o d’una cinquena part dels Diputats. 

El procediment per al debat i per a les resducions 
sera l’establert en els articies precedents. 

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

2. 

3. 

Secc 

Del control de 1 

ó Segona 

i legislació delegada 
IIX. Dels debats generals sobre mció política 

i de govern 
Article 122 

Article i 19 

i .  A I’inici del període de sessions de setembre, el Ple 
celebrara un debat sobre l’orimtació política general del 
Consell Executiu. 

El debat s’iniciarh amb la intervencib del President 
de la Gcneralitat. Hi intervindran després, llevat que cl 
President del Parlament consideri més oportú de suspen- 
dre la sessió durant un temps no superior a vint-i-quatre 

2. 

1. Quan, d’acord amb alIB que s’estableix en l’apartat 
1 de l’article 33 de I’Estatut de Catalunya, les lleis de 
delegaci6 establiran que cl control addicional de la 
legislacib delegada sigui efectuat pel Parlament, el Con- 
sell Executiu, tan aviat corn haura fet ús de la delegaci6, li 
adreqark Ia comunicacib corrcsponent, quc contindrh el 
text articulat o refós que és objecte d’aquella. 

2. El text sera publicat en el But/Zetí OfzciaZ dei 
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Padament, i s’entendra que el Consell Executiu ha usat 
correctament la delegacib legislativa, dins els límits 
establerts per la llei de dclegaci6, si durant el mes següent 
cap Diputat o cap Grup no hi formulava ubjeccions. 

3. Si en aquest espai de temps es formulava cap 
objeccib fi la delegació a través $un escrit adregat a la 
Mesa del Parlament, aquesta l’enviarit n la Comissi6 
competent de la Cambra, la qual haurh d’emetre’n dic- 
tamen en el termini que ‘s’aassenyalarh. 

EE dictamen sera debatut en el Ple del Parlament 
segons les nomes generals del procediment lcgislatiu, A 
aquest efecte, cada observació es considerara com una 
esmena, 

5. Els efectes jurídics del control seran els que preveu 
la llei de delegació. 

4. 

Secció Tercera 

De les interpetlacions i les preguntes 

Article 123 

1. 

2. 

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

Les interpeklacions han de presentar-se per escrit 
davant la Mesa del Parlament i han de tractar dels motius i 
dels proposits del capteniment de 1’Executiu en qüestions 
relatives a temes de política general o d’algun Departa- 
ment. 

3. La Mesa qualificara l’escrit i, escoltada la Junta de 
Portaveus, n’ordenara la tramitació corn a pregunta a 
contestar per escrit, en el cas que cl seu contingut no sigui 
propi d’una interpeElaci6, segons allb que s’establcix en 
X’apartat precedent. 

Passats deu dies de la publicacib dc la intcpeHaciÓ, 
aquesta podrh &ser inclosa en l’ordre del dia del Ple. 

Les interpel-Iacions s’han d’inclaure en I’ordre del 
dia. Quan en el període de sessions corresponent un Grup 
no n’haura consumit el nombre resultant d’assignar una 
interpel-lacib per cada quatre Diputats o fraccib perta- 
nyents al Grup, aquest Grup i els Diputats que el 
compondran tindran prioritat en la inclusió en I’ordre del 
dia. Els Diputats no adscrits tindran la mateixa prioritat 
quan en el periode de sessions corresponent no hauran fet 
cap mes interpeMaci6. Sens perjudici d’aquests criteris, 
s’aplicara el de la prioritat en la presentació. 

Les interpel-lacions se substanciaran corn n mkxirn 
en la quarta scssib plenhria després de publicadcs. Finit 
un període de sessions, les interpel-lacions pendents cs 
tramitaran corn a preguntes amb resposta per escrit a 
contestar cn el període intermedi; o, a petició de l’intcr- 
pelmlant, podran traslladar-se al període de sessions se- 
giicnt. 

4, 

5 .  

6. 

Article 124 

Les intcrpeklacions s’han de substanciar davant el Ple i 

hi haura’un torn d’exposició per l’autor de la interpeHació, 
la resposta del Consell Executiu i sengles toms de replica, 
Les primeres intervencions no podran durar més de deu 
minuts, i les de replica, més de cinc. 

Article 125 

1. Qualsevol interpdació pot menar a una moció en 
que la Cambra manifesti la seva posicib. Aquesta mocib 
en cap cas no sera de censura al Govern. 

El Grup interpeHant Q el Diputat signant de la 
interpellació ha de presentar la mocib l’endema de la 
substanciació d’aquella davant el Ple. La moció, un cop 
acceptada per la Mesa i considerada congruent, s’incloura 
en l’ordre del dia de la sessió plenhria vinent, i s’hi podran 
presentar esmenes fins a sis hores abans de comenpr 
aquesta. 

3.  El debat i la votació es faran d‘acord amb allu que 
s’estableix per a les proposicions no de llei. 

2. 

Article 126 

1. La Comissió a la qual correspon, per raó de la 
matkria, controlara el compliment de la moci6 a que es 
refereix l’article 125 d’aquest Reglament. 

El Consell Executiu de la Generalitat, acabat el 
termini quc se li haura fixat per a donar compliment a la 
moció, retrh comptes davant la Comissi0 a que es refereix 
l’apartat 1. 

Si el Consell Executiu incomplia la realització de 
la moció, o si no  retia comptes a la Comissió, l’assurnpte 
passasa automaticament a I’ordre del dia del primer Ple 
que tindrii el Parlament. 

2. 

3. 

Article 127 

1. 

2. 

Els Diputats poden formular preguntes al Consell 
Executi u. 

Les preguntes han de presentar-se per escrit davant 
la Mesa dcl Parlament. Quan cs pretendra que s’hi doni 
una resposta oral, I’escrit només contindrk la formulació 
estricta d’una sola qüestib, relativa a un fet, a una situacib 
o st una informacio, a si el Consell Executiu ha pres o 
prendra cap providencia en relacib amb I’assumpte, o a si 
el Consell Executiu enviarh al Parlament cap document o 
l’informara de cap qüestió. 

No s’admetra la pregunta en interes privat exclusiu 
del formulant o de qualsevol persona singularitzada, ni  
tampoc la quc cornportara una consulta de caire estric- 
tameiit jurídic. 

La Mesa qualificara l’escrit i admctra la pregunta si 
s’ajustavn n a116 que s’estableix cn aquest articlc. 

Si no hi havia cap indicació contrhria, s’entendra 
que qui formula la pregunta en soflicita una resposa per 
escrit. Si en sol-licitava una resposta oral i no ho especifi- 
cava, s’entendra que aquesta ha de donar-se en la 
Comissió corresponent. 

3. 

4. 

5 .  



Article i28 

I .  Les prcguntes que hom vol que cs contestin cn cl 
Ple cal quc siguiis prcscntades a la Mesa c i  dia abans de la 
sessici cn que cs plantegin. 

En cadit sessi0 ordinhria del Parlaincnt s’ha de 
rcscrvar una hora per a presentar i contestar les prcguntes 
fctes pels Diputats. La Mesa pot ampliar aqucst termini. 

Les prcguntes s’han d’inclourc en l’ordre dcl dia, 
d’acord amb els criteris establerts per a les interpcldacioris 
CII I’aapartat 5 dc l’article 123 d’aquest Reglament. 

En cornenqar la sessib, cs distribuira als Diputats i 
el President llegirk la rclacib ordcnada dc les yrcguntes 
que s’hauran prescntat i cl nom de qui Ics ha formuladcs. 

E n  el debat, el Consell Executiu contestarh un cop 
cl Diputat hnura formulat cstrictamcnt la pregunta, Aqucst 
pocirk intervenir a continuacib per replicar o repreguntar, i 
el debat s’acabark desprks de la nova intervencih del 
Cmiseli Exccutiu. El President fixara el tcmps dc les 
intervencions, pcri, en cap cas la formulaci6 d’una yt’cgun- 
ta n o  podrh durar més de cinc minuts. Acabtit el icmps 
d’una intcrvmcih, cl Prcsiclcnt danarB automil ticanient ia 
paraula a qui h u r a  d’intcrvenir rl continuació u bé passarh 
ii la qiicsti6 scgiicni. 

En qu;iTsevol moment, cl Conseli Exccutiu pot 
sol.licitar, una sola vcgada rcspeck a cacia pregunta, q w  
aquesta pregunta sigui posposada pcr a l’orclre del dia clc 
hi sessici pleniria vinent. Llcvat d’aquest ciis, les pregun- 
tes prcscntades i no incloses en I’orclre del dia, corn tarnbk 
Ics incloscs i no formuladcs, s’inclouraii cn  l’orclre del dia 
de la scssib immediata, sense necessitat d’csser rcpro- 
duides ni reiterades. 

Les prcguntcs de que es vol una resposta oral en 
cornissid sbn subjecics a allb que es preveu en els apartats 
anteriors. 

Finit un pcríocle de sessions, les preguntes pen- 
dents es tramitaran com a preguritcs a contestar CH cl 
periode intcrrnedi amb resposta per escrit. 

La resposta per escrit a les preguntes ha SIC fe’el--sc 
dins els quinze dics segücnts de publicades. 

Si cl Consell Executiu no enviava la rcsposta CH cl 
termini assenyalat, cl Prcsidcnt dc la Cambra, il pctició CIC 
I’autor de la pregunta, ordenara yuc s’inclogui cn I’oi*Clre 
del dia dc izz sessib scgiient de la Comissib compctent, la 
qual li lla CIC donar el tractament de Ics preguntes orals i Iia 
cfe sctre coinptc d’aqucsta decisió al Consell Executiu. 

2. 

3. 

4. 

5 .  

h. 

7 .  

8 .  

9. 

XO. 

Seccib Quarta 

I .  Les proposicions 110 de llei, pcr a formular a la 
C1ambra propostes de resolució, han d’ksser subscrites per 
un Grup parlamcntari o per un Diputat amb Er? signatura 
de quatre membrcs mcs de la Cambra. 

Les proposicions no de llei han dc presentar-se pcr 
escrit a la Mesa del Parlanient, que en dcciclirii I’aadniissi 
2. 

bilitat, n’ordcnarh, si s’escau, la publicació i, cscoltada la 
Junta de Portaveus, acordnrk de tramitar-les davant el Ple 
o la Comissió competent, en ftinció de la importincia de la 
qiiestiú plantejada. 

Publicada la proposicio no de lIci, s’ohrirh un 
termini dc set dies, durant el qual els Grups parlamentaris 
hi podran prcsentar esmencs. 

Per a incloure les proposicions no de llei en l’ordre 
del dia, es tindsa en compte, cn all0 que sigui congruent, 
I’apartat 5 de l’article 123 d’aquest Reglament. 

3.  

4. 

Article 130 

1. La proposició no de llei inscrita en l’ordre del dia 
sera objccte $’un debat en que podran intervenir, després 
del Grup o dei Diputat autor de la moció, un representant 
de cadascun &Is Grups parlamentaris que hi hauran 
prcsentat esmenes i, a continuació, un representant d’a- 
quclls Grups quc no ha hauran fet. Un cop acabades 
aqucstes intervencions, sc sotmctra a votaci6 la proposi- 
ció amb Ics esmenes acceptades pel proposant. 

El Prcsidcnt de la Cambra o el dc la Cornissib pol 
acumular, als efectes del debat, Ics proposicions no dc llei 
relatives a una matcixa qüestió o a qiimtions que tenen 
cmncxib entre elles. 

2. 

Seccib Cinquena 

De les sessions inforrnativcs dels Conscl[Iers 
a les Comissions 

Article i 3 B 

i e A peticiri @pia o quan així ho sol-licitar& una 
Coinissib, els Consellcrs hi compareixeran pcr tenir una 
sessi6 inf‘ormat.iva, prcvia inclusió del terna en t’oorcire dcl 
dia, 
2. La scssi6 constara dc les f a m  segiients: cxposicii9 

oral del Conseller, suspcnsi6 per un tcrnps rnhxim de 
quaranta-cinc minuts porque cls Diputats i els Grups 
parlamentaris hi puguin formular preguntes O fer obscrva- 
cims, i resposta dcl ConseEler. 

3. Les scssions no podran durar més de quatre hures. 
4. Els membres del ConsclI Executiu hi podran 

compareixcr assistits d’autoritak i funcionaris de llurs 
Departaments. 

De les proposicions na de llei 

Article 129 
Capitol IV 

Dels nomenaments i d’altres 
compctencies i proccdirnents 

Article 132 

I .  El Ple dei Parlament, en convucatbria específica, 
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designara eis Senadors que representaran la Generalitat 
al Senat, d’acord amb I’apartat 1 de l’articlc 34 de 
I’Estatut de Catalunya. 

La Mesa, d’acord amb la Junta de Portaveus, 
fixara el nombre de Senadors que corresponen proporcio- 
nalment a cada Grup parlamentari. 

El President del Parlament fixara el termini en que 
els representants dels diferents Grups hauran de proposar 
llurs candidats. Finit aquest termini, el President fark 
públiques les resolucions corresponents i convocara el Ple 
del Parlament perque les ratifiqui. 

Si calia substituir cap dels Senadors a que es 

2. 

3. 

4. 
refereixen els apartats 1 i 3 
scra proposat pel mateix 
proposh. 

Article 133 

d’aquest article, el substitut 
Grup parlamentari que el 

i L’elaboració de proposicions de llei a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats i la solalicitud al 
Govern de 1’Estat d’adopció d’un projecte de llei a que es 
refereixen els apartats 2 i 3 de l’article 34 de I’Estatut de 
Catalunya, es faran d’acord amb a lb  que preveu aquest 
Reglament per al procediment legislatiu ordinari. 

Les proposicions i els projectes de llei a quk es 
refereix l’apartat anterior, hauran d’ésser aprovats, en 
votació final pel Ple del Parlament, per majoria absoluta. 

Per a la designacib dels Diputats que hauran de 
defensar les proposicions de llei en el Congrés dels 
Diputats, segons que preveu l’apartat 2 de l’article 34 de 
1’Estatut de Catalunya, cada Diputat escriurh un nom en 
la papereta corresponent. Resultaran elegits fins a un 
mhxim de tres, en ci nombre que previament fixar8 el Ple 
per majoria absoluta, els Diputats que obtindran mks vots. 
Si calia, 3a votacib es repetira entre els qui n’hnuran 
obtinguts mks. 

2 .  

3. 

d’aquest article, hauran d’eespccificar-se amb claredat els 
preceptes de la disposicib, o els punts de la resolució o de 
l’acta en vici d’incompetkncia, aixi com les disposicions 
legals o constitucionals de les quals ei vici resulti. 

Article 135 

El Sindic de Greuges serA designat pel Ple del Parla- 
ment pel procediment que establira la llei de Catalunya a 
que es refereix l’article 35 de 1’Estatut de Catalunya. 

TITOL V 

De l’ordre i dels serveis del Parlament 

Capítol I 

De I’oordre, de l’assistbncia i de la disciplina 

Secció Primera 

De I’ordre a la Cambra 

Article 136 

Durant les sessions del Ple o de les Comissions, els 
Diputats tenen l’obligacib de respectar les regles d’ordre 
establertes per aquest Reglament, d’evitar tota mena de 
pertorbació o desordre, acusacions o recriminacions entre 
ells, expressions inconvenients al decorum dc la Cambra, 
interrupcions als oradors sense autorització del President 
i de fer ús de la paraula més temps de I’autoritzat, corn 
també d’cntrsebancar deliberadament el curs dels debats o 
d’obstruir el treball parlamcntari. 

Article i34 Article 137 

1. D’acord amb alIB que estableix I’apartat 4 de 
l’article 34 de 1’Estatut de Catalunya, arribat el cas, el Ple 
del Parlament, en convocatoria específica, adoptar8 per 
majoria absoluta els acords següents: 

Primer: Interposar el recurs d‘inconstitucionalitat a 
qut: es refereix l’apartat c)  de !’article 16 1 de la Constitu- 
ció, 

Segon: Compareixer en els conflictes dc competencia 
a que fa referencia l’apartat c) del número 1 de I’article 
16 1 de la Constitució i designar el Diputat o els Diputats 
que representaran el Parlament. 

Tercer: Prescriure que sigui el Consell Executiu de la 
Generalitat qui comparegui en els conflictes a que es 
refereix el punt anterior. 

En el suposit previst en el punt primer de l’apartat 
preccdent, sera preceptiu el dictamen previ de I’organisme 
consultiu a que es refereix l’article 41 de 1’Estatut de 
Catalunya. 

En el supbsit previst en ei punt tercer de l’apartat 1 

2. 

3. 

El p6blic assistent a les sessions del Parlament ha de 
mantenir sempre silenci i ordre, i no li són permeses 
manifestacions d’aprovacib o de des aprovacio, de qual- 
sevol mena que siguin. 

Article 138 

Tant els Diputats com els membres del públic estan 
sotmesos als poders disciplinaris del President i de la 
Cambra, d’acord amb aquest Reglament. 

Article 139 

1. El President pot suspendre o aixecar la sessib cti 
cas d’aldarull o de desobedikncia obstinada d‘un Diputat, 
sens perjudici d’aplicar-li les sancions corrcsponents en la 
mateixa sessib o en la vinent. 
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2. Freviamcnt a la suspensi6 o a l’aixccarnent de la 
sessi6, el President advertira Sa Cambra de Ea possibilitat 
dc prendre aquestes mesures. 

La suspensió durar& un mhxirn de mitja Eiora i tot 
seguit la ses& es rcprendra de ple drct. 

3. 

2. L‘acord sera pres mitjanqant resolució motivada 
per la Comissi6 de 1’Estatut dels Diputats, la qual 
assenyalara i’extensib i la durada de les sancions. 

Per ordre de la Mesa del Parlament, que en aquest 
PUM, prenciri les providbncies pcrtincnts, les absencies 
injustificadcs dels Diputats a les sessions han d’ésser 
publicades en GI Diari de Sessions. 

3. 

Article 140 
Article 145 

1. El President pot ordenar l’expulsió immediata. de 
tothom qui, de la tribuna del públic estant, no s’atingui a 
les disposicions de I’article 137; si cometia una infrnccib 
greu, sera conduit davant les autoritats competents. 

En cas de desordrc o de tumult, cl President pot 
ordenar el desallotjament de la tribuna del piiblic. 

2. 

I .  Els Diputats pertanyents a un Grup parlamentari 
han de sol*licitar al President del Parl.ament, a través del 
seu Grup, I’autoritzacib per a no assistir als treballs 
parlamentaris. Els Diputats no adscrits ho poden fer 
directament. 

Cauterització IIQ pot csser mai indefinida. 2. 

Seccib Segona 
Article i46 

De les crides a tornar a la qiiestió i a l’ordre 

Article 141 

Els oradors seran cridats a tornar a la qüesticj scmprc 
que se n’apartin, sigui per digressions estranyes al punt de 
que es tracta, sigui peryue insisteixin cn punts ja discutits 
o votats. 

Article 142 

El Diputat que violi les regles d’ordre establcrtes en 
I’article 136 d’aqucst Reglament scra cridat a I’ordrc pel 
Prcsident. 

1 .  

Primer: Una menció especial en i‘acta de la sessib. 
Segon: L’advertirnent de retirar-li la paraula, si calia 

cridar-lo a l’ordre per tercera vegada. 
2. La tercera crida a I’ordrc feta a un Diputat dintre la 

mateixa reunib comporta la privació del dret a fer us de la 
paraula per al temps que resta de reunib. 

EE Diputat que hagi cstat cridat a l’ordre per 
tercera vegada pot fer ús de Ia paraula per a justificar-se al 
final de la reunió, previa autoritzacib expressa dcl Presi- 
dent. L’exposició de la justificaci6 110 pot passar de cinc 
minuts, i pot fer-la el mateix Diputat o un altrc e n  qui  
l3 hagi delegada. 

La segona crida a l’ordre feta a un Diputat dintre la 
mateixa reunió comporta: 

3, 

Article 147 
Article 143 

El Diputat que cregui que un altre no s’atkn al 
Reglament, no s’hi adreqarh dircctamcnt s fi de fer-l’hi 
complir, sintj que ho fara al President. 

Secci6 Tercera 

1.  Si la crida a I’ordrc era motivada pcr paraules 
ofensives adrcqades a Ics institucions públiques, a un altre 
Diputat o a qualsevol altra persona, podra donar Iloc a 
I’expulsib de la Cambra per a la resta de la reunio. 

2. Previa rectificació, hom podrk retirar les expres- 
sions a quk es refereix l’apartat anterior i demanar que no 
constin en acta. El President del Parlament decidira en 
aquesta qüestió. 

De les sancions per absentisme o indisciplina 
Secció Quarta 

Article 144 

1 .  EI Diputat que sense justificació suficient, o sense 
I‘autoritzacib necessaria, no assistcixi CI tres sessions 
coiisecutives del PIC o de Ics Comissions, indistintament, 
o a cinc d’alternes, durant un període de sessions, a 
proposta del President del Parlament, bé a iniciativa 
propia, bk a iniciativa del President de la Comissió 
respcctiva, pot ésser privat del dret a pcrcebrc l’assig- 
nacii, economica d’un rncs i dels altres drcts que li 
concedeix aquest Reglamcnt. 

De i’exclusió temporal 
del Parlament d’un Diputat 

Article 148 

1 .  Pot ésscr sanc 

Primer: El Diputa: 
Parlament: 

onsit amb l’exclusió ternporal del 

que el President hagi de cridar a 

Segon: E1 Diputat que, complerta la sancib prevista en 
l’ordre per quarta vegada en la mateixa reunib. 

. _ _  -. . . . __ .. . - -_ . . - . . - . . . - -~ . . .. .. . . , . . . -. - . . . . .. . - . . - .. . - 
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l’artick I44 d’aquest Reglament, recaigui en la falta. 

sessions o en un altre lloc del recinte parlamentari. 
Tercer: El Diputat que provoqui aldarull dins el saló de 

Quart: El Diputat que hi porti armes. 
2. L’exclusib temporal i la durada d’aquesta han 

&ésser acordades pel Ple del Parlament per majoria 
absoluta, previ dictamen motivat de la Comissió de 
1’Estatut dels Diputats, a proposta del President del 
Parlament, bé a iniciativa prbpia, bé a iniciativa del 
President de la Comissió respectiva. 

Article 149 

El Diputat que no complís all0 que estableix l’article 9 
d’aquest Reglament pot &ser sancionat amb l’exclusid, 
temporal del Parlament, tot seguint els procediments 
establerts en l’apartat 2 de l’article 148, 

Article 150 

L‘exclusió ternporal d’un membre del Parlament com- 

Primer: La pmhibicib de prendre part en les tasques 

Segon: La privació de l’assignacib econbmica, entesa 

porta: 

del Parlament durant el temps de l’exclusió. 

globalment, durant aquest mateix temps. 

i humans necessaris per a complir les seves funcions, i en 
particular de serveis tecnics, de ducumentacid, i d‘as- 
sessorament, dirigits administrativament per funcionaris 
del Parlament, 

2. El Parlament pot contractar els serveis d’experts 
sempre que ho requerira el treball de les Comissions, a 
proposta del President d’aquestes i a través de la Mesa. 

Article 154 

1 .  El Parlament ha de tenir una Biblioteca amb la 
bibliografia basica de les institucions catalanes, i de dret 
parlamentari comparat. 

El pressupost de la Cambra contindra anualment 
una assignacii, per a la Biblioteca. 

2, 

Article 155 
Els serveis del Parlament s’ordenaran d’acord amb 

les normes de rkgim i de govern interior del Parlament 
elaborats per la Comissi6 de Govern Interior d’acord amb 
el que estableix l’article 46 d’aquest Reglament. 

La interpretacib de les normes esmentades en 
l’apartat 1 d’aquest article correspon a la Comissi6 de 
Govern Interior, i la seva execucib, a la Mesa del 
Parlament. 

1.. 

2. 

Seccib Cinquena 
Article 156 

De I’ordre dins el recinte parlamentari 

Article I5 1 

El President vetlla pel manteniment de l’ordre dins totes 
les dependkncies del Parlament. A aquest efc‘ecte, pot 
prendre totes les mesures que consideri pertinents, in- 
cloent-hi de posar a disposició judicial les persones 
culpables. 

Article 152 

Tothom qui en les dependkncies del Parlament, tant si 
hi ha sessió com si no n’hi ha, sigui Diputat o no, promogui 
desordres greus d’obra o de paraula, en serh expulsat 
immediatament. A més, si es tractava d’un Diputat, ei 
President el suspendra a 1’acte de la seva condicib pel 
termini maxim d’un mes, sens perjudici que el, Ple del 
Parlament, a proposta de la Mesa i d’acord amb alti, que 
preveu l’apartat 2 de l’article 148 d’aquest Reglament, 
pugui ampliar o agreujar la sancib. 

Capitol 11 

Dels serveis del Parlament 

Article 153 

1. El Parlament ha de disposar dels mitjans materials 

1 L‘Oficial major del Parlament, sota la direccib del 
President i de la Mesa, és el cap superior de tot el personal 
i de tots els serveis dei Parlament i compleix les funcions 
tbcniques de sosteniment i d’assessorament envers els 
brgans rectors d’aquest, assistit dels lletrats del Parlament 
adscrits a 1’0ficialia major, 

L‘Oficial major és nomenat per la Mesa de la 
Cambra, a proposta del President, d’entre els lletrats dei 
Parlament. 

2. 

Disposicib Transitbria Primera 

Mentre no s’hauran aprovat Ics lleis previstes en 
I’apartat 2 de l’article 29 de 1’Estatut de Catalunya, si no 
existia la convocatoria a que fa referencia I’article I 
d’aquest Reglament, la sessi6 constitutiva del Parlament 
se celebrar$ quan ho determinara la Diputacii, Permanent 
de la legislatura anterior. Així mateix, si el Consell 
Executiu no convocava eleccions en el termini prcvist 
legatment, la Diputacii, Permanent reunira el Parlament 
de la legislatura anterior o el dissolt, el qual recobrara la 
plenitud de les seves competencies. 

Disposició Transitbria Segon a 

1. Mentrc no s’haura aprovat la llei prevista en 
I’apartat 5 de I’nrticle 36 de I’Estatut de Catalunya i en 
lkarticle I I 7  d’aquest Reglament, per a la investidura dei 
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President de la Generalitat s’apiicaran les normes que 
segueixen, Ses quals restaran automhticament derogades 
en aprovar-se la dita llei. 

En el suposit que calgui procedir a l’elecció de nou 
President de la Generalitat, el President del Parlament, 
consultats 61s representants designats pels Partits o pels 
Grups polí tics amb represcntacib parlamenthria, popo- 
sara d’entre els membres del Parlament un candidat a 
President de la Generalitat. 

3. La sessio comenqara amb la lectura de la proposta 
per un dels Secretaris. A continuacib, el candidat pro- 
posat exposar& sense limitació de temps, el programa de 
govern i la composició del Consell Executiu, i soklicitara 
la confianga de la Cambra. Llevat que el President del 
Parlament no consideri més oportú de suspendre la sessi6 
durant un temps no superior a vint-i-quatre hores, tot 
seguit hi intervindra un representant de cada Grup 
parlamentari, durant trenta minuts de temps cadascun 
d’ells. 

Ei candidat pruposat podrh fer h de la paraula tantes 
vegades corn ho demanarh. Quan respondra individual- 
ment a un dels Diputats que hauran intervingut, aquest 
tindrh dret a una sola replica de deu minuts, Si el candidat 
responia de manera global als representants dels Grups, 
aquests tindran dret, una sola vegada cadascun d’ells, a 
una replica de deu minuts. 

Per a &ser elegit President de la Generalitat, el 
candidat haura d’obtenir els vots de la majoria absoluta. 
Aquesta elecció comportar& alhora, l’aprovacil, del pro- 
grama de govern i de la composició del Consell Executiu 
proposats pel candidat elegit. 

Si no assolia aquesta majoria, el candidat podra sotme- 
tre’s a una segona votacid, quaranta-vuit hores després de 
l’anteríor, en la qual també es requerira la majoria 
absoluta. Si tampoc no assolia la majoria absoluta, podra 
sotmetre’s a una tercera votació quaranta-vuit hores 
després de I’anterior, i resultara elegit si obtenia el vot 
favorable de la majoria simple. 

Si desprks d’aquesta tercera votació cl candidat no 
resultava elegit, haura d’iniciar-se el procediment amb un 
altre candidat, designat d’acord amb els mateixos termes 
de i’aparíat 2 d’aquesta Disposicib Transitoria. 

Si passats dos mesos des de la primera votacib cap 
candidat no  obtenia la confianqa del Parlament, aquest 
restarh dissolt, i el President de la Generalitat o el del 
Parlament, segons correspongui, convocar& noves clec- 
cions en et termini de quinze dies. 

2. 

4. 

5 .  

6, 

Disposició Transitbria Tercera 
/ 

.f’ 1, Mentre Ies lleis referides en l’apartat 2 de l’article 
29 i concordants de I’Estatut de Catalunya no seran 
vigents, s’aplicara a114 que disposen els apartats se- 
güents. 

2. EI Parlament podra manifestar, mitjaqant la qiies- 
tib de confianqa i la rnocib de censura, la seva disconfbr- 
mitat amb I’actuacib del President de la Generalitat i del 
Consell Executiu. La qücsti6 dc confianga sera d’iniciati- 
vil del President de la Generalitat i del Conseli Executiu. 

La rnocio de censura podra ésser presentada, per una 
desena part dels Diputats. 

3,  Aquestes proposicions només podran ésser dis- 
cutides i votades cinc dics després d’haver estat pre- 
sentades al President del Parlament, tot seguint proce- 
diments identics als previstos en els arlicles 119 i 120 
d’aquest Reglament. Les dites proposicions no tindran 
cap efecte si la qüestió de confianqa no es rebutja i la 
moció de censura no s’aprova per majoria absoluta. 

4. El President de la Generalitat i el Consell Executiu 
dimitiran quan prosperara la moció de censura i quan el 
Parlament els negar& la confilanca en la forma que 
determina aquesta Disposició Transitoria. 

5 .  Cap deis signants d’una rnoci6 de censura q;e hagi 
estat rebutjada no podra Firmar-ne una altra durant el 
mateix període de sessions. A aquest efecte, la mocib 
presentada entre un període de sessions i I’altre sera 
imputada al període segBent. 

Disposició Transitbria Quarta 

p -- 

Sens perjudici del procediment que pot derivar-se de la 
regulació feta per les lleis de1 Parlament respecte a all0 
que es preveu en els apartats E a) de l’article 24, 1 de 
I’article 27 i 3 de l’article 28 de 1’Estatut de Catalunya, 
]’aprovació pel Parlament dels acords a que es refereix 
í’apartat 1 de l’article 27 de 1’Estatut de Catalunya es farh 
per majoria absoluta. 

Disposició Transitbria Cinquena 

Mentre no haura estat constituit el Tribunal Superior de 
Justicia de Catalunya, 1’ Audiencia Territorial de Catalu- 
nya en Ple sera competent als efectes que estableix 
l’apartat 2 de l’article 31 de 1’Estatut de Catalunya. 

Disposició Final Primera 

Un cop aprovades les lleis referides en i’apartat 2 de 
l’article 29 i concordants de I’Estatut de Catalunya i, si 
s’esqueia, les relatives a les altres institucions, la Comis- 
sió de Reglament Interior hi adaptasa aquest Reglament 
mitjanqant el procediment previst en la Disposició Final 
Segona. 

Disposició Final Segona 

Les reformes d’aquest Regiament es tramitaran pel 
procediment establert en els arlicles 508 i 109, perb sense 
la intervencil, del Conseli Executiu. 

Disposicib Final Tercera 

El present Reglament entrara en vigor l’eenderna d’ha- 
ver-se publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Cata- 
lunya. 

Heribert Barrera 
President dei Parlament de Catalunya 

Aprovat pel Ple del Parlameni en reunio tinguda el dia 
24 de juliol de 1980, corresponent a /a sessici plenhria 
núm, 7. 
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