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1.  TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT o CLOSES EN LA FORMULACI~ 
1 .o1 ‘ Lleis i altres normes 
1.01.05, Reglament del Parlament 

REGLAMENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

TEXT REFOS 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 20 d’octubre 
de 1987, d’acord amb l’autorització atorgada pel Ple del Parla- 
ment en sessib tinguda el dia I5 d’octubre de 1987 : 

a) ha aprovat el text refós del Reglament del Parlament de 
Catalunya i de la Reforma del Reglament del Parlament de Ca- 
talunya aprovada el dia 15 d’octubre de 1987; 

b) ha explicitat els criteris interpretatius i les normes supte- 
tories del Reglament que són vigents, i 

CS ha explicitat els criteris interpretatius i les normes suple- 
lbries derogats en entrar en vigor la Reforma del Reglament 
damunt dita. 

D’acord amb l’article 90.2 del Reglament, s’ordena de publi- 
car en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya el text refbs 
del Reglament del Parlament de Catalunya, els criteris inter- 
pretatius i les normes supletbries del Reglament vigents i la 
llista dels criteris interpretatius i les normes supletories 
derogats. 

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 1987 

Miquel Coll i Alentorn 
President del Parlament de Catalunya 

REGLAMENT DEL PARCAMENT 
DE CATALUNYA 

N. de la R. : La numera& entre claudbtors que acompanya els 
números dels articles dhquest text r e j h  currespun a la que fins ara 
tenien eh articles del Reglament del Parlament; els nzimeros amb 
una t( R al davant corresponen u la numeracib de la Reforma del 
Reglament del Parlament aprovada el dia IS d bctubre de I 98 7 
(BQPC, 222/1I, 11366). 

TÍTOL I 

De la sessió constitutiva del Parlament 

Article I [ll 

Fetes les eleccions al Parlament de Catalunya i un cop pro- 
clamats els resultats, el Parlament es reunirien sessi6 constitu- 
tiva el dia i l’hora assenyalats en el decret de convocatoria. 

Article2 /2l 

I.  La sessib constitutiva ser& presidida inicialment pel Di- 
putat electe de més edat d’entre els presents, assistit dels dos 
Diputats més joves, en qualitat de Secretaris. 

2. El President declarari oberta la sessió i un dels Secretaris 
llegiri el decret de convocatoria, la relació dels Diputats electes 
i la relació dels recursos electorals interposats, amb indicació 
dels Diputats electes afectats. 

3. Tot seguit es procedira a l’elecci6 de la Mesa del 
Parlament. 

1. Acabades les votacions, els elegits ocuparan llurs Ilocs. 
ET President declarar& constitui’t el Parlament i aixecar8 la 
sessib. 

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

TiTOL I1 

Dels Diputats 

Article4 14; R4] 

1. El Diputat proclamat electe accedir& al ple exercici de la 
condicib de parlamentari complerts tots els requisits segiients 

Primer : Presentar a l’oficialia Major la credencial expedida 
per l’brgan corresponent de l’administració electoral i fer la 
promesa o el jurament &acatar la Constitució i I’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. 

Segon : Declarar, als efectes de l’examen d’incompati bili- 
tats, les dades relatives a la Seva professió i als seus &recs 
piiblics. 

2. Els drets del Diputat proclamat electe no seran efectius 
fins que no hauri accedit al ple exercici de la condició de parla- 
mentari, conformement a l’apartat 1. 
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Dels &ets i els deures dels Diputats 

Article 5 IS] 

Capítol I 

1. Els Diputats tenen el dret d’assistir a totes les sessions 
del Parlament i el deure d’assistir a les sessions del Ple i de les 
Comissions de quk formen part. Cada Diputat t6 el deure de 
pertiinyer almenys a una Comissió, amb I’excepció del Presi- 
dent de la Generalitat i d’aquells que siguin Consellers de la 
Generalitat , 

2. Tenen dret de vot en el Ple i en les Comissions de quk 
formen part, i han de comptir les funcions a quk reglamenaria- 
ment s6n obligats. 

Article 6 161 

Els Diputats són obligats a observar la cortesia deguda i a re- 
spectar les normes d’ordre i de disciplina establertes en aquest 
Reglament, així corn a guardar secret sobre les actuacions i les 
resolucions que tinguin aquest carkter, 

Article7 171 

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

2. La Comissib de I’Estatut dels Diputats elevar8 al Ple les 
seves propostes sobre la situació de compatibilitat o d’incom- 
patibilitit de cada Diputat en el termini dels vint dies següents 
d’haver accedit al ple exercici del mandat parlamentari, d’acord 
amb els requisits establerts en l’article 4 d’aquest Reglament. 
Si als efectes d’incompatibilitat un Diputat es veia obligat a fer 
cap canvi en la seva declaració, la Cornissiú disposari del 
mateix termini per a elevar al Ple la proposta corresponent. 

3. Declarada i notificada Ja incompatibilitat, el Diputat 
afectat tindra vuit dies per a optar entre l’escó i el cirrec incom- 
patible. Altrament s’entendrh que renuncia el seu escó. 

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

Article 10 SlOl 

Els Diputats tenen dret a una assignació fixa. Tambh en 
poden percebre de variables. Totes aquestes assignacions s6n a 
carrec del pressupost del Parlament i tenen el caracter d’indem- 
nitzacib per I’exercici de llurs funcions. 

1 La quantitat i les modalitats de les assignacions dels Di- 
putats sbn fixades per la Comissi6 de Govern Interior del Parla- 
ment, dins dels límits de la consignació pressupostiria 
corresponent. 

2. Les assignacions dels Diputats són subjectes a les 
normes tributhies de caricter general. 

Article12 E123 

1. fis a chrec del pressupost dei Parlament l’abonament de 
les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social d’aquells Dfpu- 
tats que, a conseqükncia de la dedicació parlamentaria, deixen 
de prestar el servei que motivava la seva afiliacib a aquest 
sistema, 

2. El Parlament pot establir amb les entitats gestores de la 
Seguretat Social els concerts necessaris perqui: es compleixin 
les disposicions de I’apartat anterior i per a donar-hi d’alta, en 
el rkgim oportú, els altres Diputats que així ho desitgin i que ja 
110 hi fossin donats d’alta. 

*3. En el cas dels funcionaris públics que per la seva dedica- 
ció parlamentkia es trobin en situació d’excedhcia, els punts 
establerts en E’apartat 1 s’estendran a les quotes de classes 
passives. 

Article 8 181 
Article 13 [13] 

1. Els Diputats són obligats a efectuar declaració notarial 
dels seus E n s  patrimonials i d’aquelles activitats que els pro- 
porcionen ingressos economics. 

2. La declaraci6 haurh de formular-se en el termini dels 
dos mesos segiients a la data d’accks ple a la condició de parla- 
mentmi, i haur8 de lliurar-se a la Comissió de 1’Estatut dels Di- 
putats, quan aquesta els la demanarh. Així mateix, dins l’es- 
rnentat termini el Diputat lliurari a la dita Comissib un testi- 
moniatge notarial que la declaració ha estat feta. 

Els Diputats no poden invocar o fer servir la condició de par- 

1. Els Diputats tenen dret a rebre directament O bé a través 
del seu Grup parlamentari I’assistencia necesdria per al desen- 
volupament de les seves tasques. Els serveis generals de la 
Cambra els la facilitaran, en especial pel que fa a informació i 
documen tacib. 

“2, En l’exercici de llur funció, els Diputats tenen dret a 
obtenir informació dels organismes p6blics dependents de la 
Generalitat. 

“3. En un termini no superior a trenta dies, les autoritats o 
I’Adrninistracib requerides han de facilitar all0 que se% 
demana, o, si s’escau, han de manifestar al President del Parla- 
ment, perqu6 les faci saber al sollicitant, les raons que els im- 
pdeixen de fer-ho. 
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Capitol II 

De les prerrogatives dels Diputats 

Article 14 11 41 

Els Diputats gaudeixen d’inviolabilitat pels vots i les opini- 
ons que emeten en l’exercici de llur mandat. 

Article 15 [15I 

Pel que fa a la immunitat, s’estd a allb que regularan les 
Heis de desenvolupament de l’apartat 2 de l’article 3 1 de I’EEsta- 
tut de Catalunya, d’acord amb f’apartat 2 de l’article 29 d’a- 
quest mateix Estatut. 

Capitol 111 

De la Nrdua i la suspensib de la 
condició de Diputat 

Article 16 [I 61 

El Diputat perdra la seva condició per les causes segiients : 
Primer : Per decisi6 judicial ferma que n’anukli I’elecci6 o 

la proclamació. 
Segon : Per traspis o per incapacitat declarada per decisió 

judicial ferma. 
Tercer : Per extinció del mandat, en expirar-ne el termini o 

en dissoldre’s la Cambra. Els membres de la Diputació Perma- 
nent, perb, mantindran llur condici6 fins a la constitució de la 
nova Cambra. 

Quart : Per renúncia, feta personalment davant la Mesa del 
Parlament. Nom& s’admetri la renúncia per escrit quan serh 
indubtable la impossibilitat del Diputat de presentar-la perso- 
nalment i hi haurb, a més, una prova ferma de la veracitat de la 
seva data. 

Cinque : Per condemna a causa de delicte, quan, essent 
ferma la sentencia, previ dictamen motivat de la Comissi6 de 
1’Estatut dels Diputats, el Ple del Parlament, ateses la gravetat 
dels fets i la naturalesa de la p n a  imposada, així ho acordari 
per majoria absoluta. 

Tercer : Quan ei President o el Ple de la Cambra ho decidi- 
ran d’acord amb les normes de disciplina par lamen~ia  esta- 
bler tes en aquest Reglament. 

TfTOLIII 

De l’organitzacib del Parlament 

Capitol I 

Dels Grups parlamentaris i de la Junta 
de Portaveus 

Secció Primera 

Dels Grups parlamentaris 

Article i 8  [I 81 

1. En el termini dels vuit dies habils posteriors a la consti- 
tució del Parlament, cada Diputat ha de presentar a la Mesa 
una declaracib signada on expressar% el Grup parlamentari a 
que desitja d’ésser adscrit. 

2. Els Diputats que són d’un mateix partit o d’una mateixa 
coalici6 electoral, encara que hagin estat elegits per diferents 
circumscripcions, poden constituir Grup parlamentari, amb 
cinc membres com a minim, llevat del Grup Mixt. 

3. Per cada partit o coalició electoral només es pot consti- 
tuir un Grup parlamentari. 

4. Cada Diputat només pot formar part d’un Grup 
parlamentari. 

Article 19 [I 91 

Els Diputats que, d’acord amb el que estableix l’article pre- 
cedent, no quedin integrats en un Grup parlamentari en els ter- 
minis establerts, quedaran incorporats al Grup Mixt. La partici- 
pació del Grup Mixt en les activitats del Parlament és anhloga a 
la dels altres Grups. 

Article 20 E201 
Article 17 [17] 

El Diputat podra ésser suspbs dels seus drets, prerrogatives i 
deures parlamentaris, previ dictamen motivat de la Comissi6 
de I’Estatut dels Diputats, en els casos següents : 

Primer : Quan, essent ferm I’acte de processament, el Ple 
del Parlament ho acordari per majoria absoluta, atesa la natura- 
lesa dels fets imputats. 

Segon : Quan, dictada sentencia condemnatbria per delicte 
i una vegada aquesta sigui ferma, el Ple del Parlament, ateses 
la gravetat del fet i la naturalesa de les penes, i no estimant-ne 
procedent la separació, ho acordara per majoria absoluta, El ter- 
mini de suspensió no serh inferior al periode de compliment de 
la pena de privacib de llibertat. 

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

2, Aquests representants faran avinent al President del 
Parlament les altes i les baixes que es produiran en ei propi 
Grup. 

1. Qui accedira a la condicib de Diputat després de la sessió 
constitutiva del Parlament haurh d’incorporar-se a un Grup 
parlamentari dins els cinc dies següents a I’adquisició de la dita 
condició. rescrit en que manifestara la seva voluntat haura de 
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tenir la signatura del Portaveu del Grup corresponent; altra- 
ment, passarh al Grup Mixt. 

2. Només es pot passar d’un Grup parlamentari a un altre, 
exceptuat el Mixt, durant els cinc primers dies de cada període 
de sessions, i en aquest cas s’aplicari all0 que disposa I’apartat 
anterior. 

3. El canvi de Grup parlamentari comporta la pkrdua del 
lloc que el Diputat ocupa en les Comissions representant el 
Grup anterior. 

Quart : Assignar els escons, al sal6 de sessions, als diferents 
Grups parlamentaris. 

Del President i de la Mesa 

Secció Primera 

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

Article22 i221 
Article25 l251 

1. El Parlament ha de posar a disposició dels Grups parla- 
mentaris els locals i els mitjans materials suficients. Així 
mateix, ha d’assignar-los, a e h e c  del seu pressupost, una sub- 
vencib fixa i una altra de variable, les quals ha de determinar la 
Comissi6 de Govern Interior, tenint en compte la importhncia 
numkrica de cada un d’ells. 

2. Els Grups han de portar una comptabilitat específica de 
la subvencib a que es refereix l’apartat 1,  la qual posaran a dis- 
posició de la Comissió de Govern Interior sempre que aquesta 
els la demanarh. 

Secció Segona 

De la Junta de Portaveus 

Article23 [231 

1. Els Portaveus de cada Grup parlamentari formen la 
Junta de Portaveus, el President de la qual és el del Parlament. 
A tes sessions de la Junta, hi assisteixen també un dels Secreta- 
ris del Parlament i 1’Oficial major o qui el substitueix. També 
hi poden prendre part la resta dels membres de la Mesa, un re- 
presentant del Consell Executiu i ,  acompanyant el Portaveu o 
qui el substitueix, un representant més per cada Grup parla- 
mentari. Així mateix, hi pot ésser requerida l’assistkncia del 
President de cada una de les Comissions parlamenthies, 
2. La Junta de Portaveus és convocada pel President del 

Parlament, b& a iniciativa prbpia, bé a peticici de dos Grups par- 
lamentaris. En cas de vota&, els vots es computaran pel siste- 
ma ponderat, i, per tant, cada Portaveu tindri tants vots com 
escons a la Cambra tindrh el seu Grup parlamentari. 

3. La Junta de Portaveus s’ha de reunir com a mínim 
quinzenalment. 

Article 24 [241 

Sens perjudici de les funcions que li atribueix aquest Regla- 
ment, la Junta de Portaveus ha d’ksser previament escoltada 

Primer : Establir els criteris que contribueixen a ordenar i a 

Segon : Decidir la Comissió competent per a entendre en 

Tercer : Fixar el nombre de membres de cada Grup parla- 

pera* : 

facilitar els debats i les tasques del Parlament. 

els projectes i en les proposicions de llei. 

mentari que han de formar les Comissions. 

1. La Mesa és l’brgan rector cdlegiat de 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 Paría- 
ment i representa la Cambra en els actes a qu& assisteix. 

Article26 [261 

1. Corresponen a Ia Mesa les funcions següents : 
Primer : Interpretar i suplir el Reglament en casus de dubte 

Segon : Adoptar les deckions i les mesures que requereix 

Tercer : Executar els pressupostos de1 Parlament. 
*Quart : Qualificar, d’acord amb e! Reglament, els escrits i 

els documents d’indole parlamenthria, així com declarar-ne 
I’admissibilitat u la inadmissibilitat, 

“Cinquk : Decidir la tramitaciilr de tots els escrits i docu- 
ments d’indole parlamenthria d’acord amb les normes establer- 
tes en el Reglament. 

Sis& : Qualsevol altra que li encumana aquest Reglament i 
les de carhcter executiu que no siguin atribuides a cap brgan 
es pec i fi c. 

‘2. Si un Grup parlamentari discrepava d’una decisió adop- 
tada per la Mesa en el compliment de les funcions a quk es refe- 
reixen els punts quart i cinquk de l’apartat anterior, podrh 
sollicitar-ne la reconsideració. La Mesa decidir& definitiva- 
ment mitjanpnt resolució motivada. 

i d’omissió, 

l’organització del treball. 

Article 27* 1271 

El President del Parlament tk la representació de la Cambra; 
estableix i manté l’ordre de les discussions i dirigeix els debats 
amb imparcialitat i atent al respecte degut al Parlament; co- 
mpleix i fa complir el Reglament; finalment, compleix totes 
les altres funcions que li confereixen 1’Estatut de Catalunya, 
les lleis i aquest Reglament. 

Article28 i281 

1. En cas de vacant, absencia o impediment del President, 
els Vice-presidents, segons ei seu ordre, el substituiran amb 
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els seus mateixos drets, deures i atribucions, Així mateix, 
també segons el seu ordre, compliran qualsevol altra funció 
que els encomanaran el President i la Mesa. 

2. 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 [291 

Els Secretaris supervisen i autoritzen, amb el vist-i-plau del 
President, les actes de les sessions plenhries, de la Mesa i de la 
Junta de Portaveus, així com els certificats que s’expedeixin; 
assisteixen el President durant les sessions per assegurar 
l’ordre en els debats i ia correccib en les votacions; collaboren 
en el normal desenvolupament dels treballs de la Cambra 
segons les disposicions del President i exerceixen, a mks, 
qualsevulla altra funció que els encomanaran el President i la 
Mesa. 

Article 30 1301 

1. La Mesa es reuneix convocada pel President i 6s assesso- 
rada per 1’Oficial major, el qual redacta l’acta de les sessions i 
atén, sota la direcci6 del President, a l’execució dels acords, 

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

obtindra més nombre de vots. En cas de paritat, es repetira l’e- 
lecció i si la paritat persistia després de quatre votacions, es 
considerara elegit el candidat que formava part de la llista més 
votada en les eleccions. 

2. Per a l’elecció dels dos Vice-presidents, cada Diputat es- 
criura un nom a la papereta, i sortiran elegits els qui, per ordre 
correlatiu, obtindran majoria de vots. 

3. Per a I’elecció dels Secretaris, s’escriura un nom a la pa- 
pereta, i sortiran elegits, per ordre de vots, els quatre que n’ob- 
tindran més. 

4. Tant en aquesta elecció corn en la dels Vice-presidents, 
caldrh atenir-se, si hi ha paritat, a alio que es disposa per a l’e- 
leccid, del President. 

En totes aquestes votacions seran considerades nul-les les 
paperetes en blanc, les illegibles i les que contindran mes dhun 
nom o el de qualsevol Diputat que no haurh complert allb que 
es preveu en el punt primer de S’article 4 dhquest Reglament. 
Aquestes paperetes serviran, pero, per a computar el nombre 
de Diputats que hauran pres part en I’acte. 

Article 34 [34] 

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

Article 35 [35]  
Secció Segona 

De l’elecció dels membres de la Mesa 

Article 31 [3 1 I 

1. El Ple elegeix els membres de la Mesa en la sessió can- 
stitutiva del Parlament. 

2. Les votacions per a I’elecciri d’aguests chrrecs es faran 
per mitja de paperetes, les quals els Diputats lliuraran a Ia Mesa 
d’edat per tal que siguin dipositades a l’urna preparada amb 
aquesta finalitat. 

3. Les votacions del President, dels Vice-presidents i dels 
Secretaris es faran successivament. 

4. Finida cada votació, es fars I’escrutini. El President 
d’edat iliurarh les paperetes a un Secretari perqub les llegeixi 
en veu alta. 

5.  L‘altre Secretari anotarh els resultats de la votació, així 
COM tots els incidents que s’hi hauran esdevingut. 

Article 32 i321 

i. Per a I’elecciÓ del President, cada Diputat escriurit un 
sol nom a la papereta, i sortiri elegit qui obtindrh la majoria ab- 
soluta. Si no n’hi havia, es repetira l’eiecció entre els dos Dipu- 
tats que s’hauran apropat més a la majoria, i sortir& elegit qui 

Les vacants que es produeixin en la Mesa durant la Legisla- 
tura seran proveides 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 

Article36 [361 

1. El Parlament ha de constituir Comissions, formades 
pels membres que designaran els Grups parlamentaris en el 
nombre que establirh la Mesa, escoltada la Junta de Portaveus, 
i en proporci6 al nombre de Diputats de cada Grup 
parlamentari. 

Els membres de les Comissions poden ésser substitui‘ts 
pckvia comunicació del Portaveu dei Grup parlamentari al Pre- 
sident del Parlament. Quan ies substitucions no Seran perma- 
nents, n’hi haurh prou de comunicar-les al President de la Co- 
missi6 abans del comenqament dei debat, i s’admetran els titu- 
lars o bé els substituts com a membres de la Comissib. 

3. Els membres del Consell Executiu poden assistir amb 
veu a les Comissions, perb nom& podran votar en aquelles de 
les quals formin part, 

2. 
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Article37 i371 1 

* 1. Les Comissions han de tenir una Mesa composta d’un 
President, d’un Vice-president i d’un Secretari, el qual, en cas 
d’abskncia, serh substitui’t per un membre de la Comissi6 del 
mateix Grup parlamentari. 
2. Les presidkncies de tes Comissions han d’ésser distribuilr 

des proporcionalment wr la Mesa del Parlament, escoltada la 
Junta de Portaveus, entre els Grups parlamentaris en funció 
del nombre dels seus Diputats. Pel que fa a la resta de la Mesa 
de les Comissions, I’elecci6 s’ha de fer d’acord amb les normes 
establertes per a I’elecció de la Mesa del Parlament, adaptades, 
pero, al diferent nombre de llocs a proveir. Una vegada elegida 
la Mesa de les Comissions, serd comunicada al Ple del 
Parlarnen t. 

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

Article 38 [381 

1. Les Comissions són convocades pel seu President, bé a 
iniciativa propia, bé a peticib de dos Grups parlamentaris o 
d’una cinquena part dels membres de la Comissió. 

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

*3. Les Comissions poden reunir-se durant el període de 
vacances pstrlarnent8ries, pero no podran actuar en seu legisla- 
tiva plena. 

Article 39 1391 

I. Ces Comissions intervenen en tots aquells afers, projec- 
tes i propostes que els encomana la Mesa, escoltada ía Junta de 
Portaveus. 

“2. Les Comissions han d’enllestir la tramita& de qualse- 
vol assumpte en un termini mhxirn de dos mesos, excepte en 
els casos en que Es ta tu t  de Catalunya, les lleis o aquest Regla- 
ment estableixin un termini diferent o que la Mesa del Parla- 
ment, en atencib a circumsthncies excepcionals que hi puguin 
concórrer, acordi d’ampliar-lo o de reduir-lo. 

1 .  A través del President del Parlament, les Comissions 
poden : 

Primer : Demanar la inforrnacib i la documentaci6 que ne- 
cessitin del Consell Executiu, de qualsevol autoritat de la Ge- 
neralitat i dels Ens Locals de Catalunya, AixI mateix, poden 
sol-licitar infoormacib i documentacib de les autoritats de 1’Estat 
respecte a les cornpetkncies atribu’ides R la Generalitat els ser- 
veis de les quals encara no s’hauran transferit. Les autoritats re- 
querides, en un termini no superior als trenta dies, facilitaran 
all0 que se’ls hausa demanat, o bé manifestaran al President 
del Parlament les raons per les quals i10 poden fer-ho, perque 
ho comuniqui a la Comissi6 sol.lfcitant, 

Segon : Requerir la preshncia davant seu dels membres del 
Consell Executiu i de les autoritats i eis funcionaris públics co- 
mpetents per raó de la rnatbria que es debat, perque informin 
de totes les qüestions sobre les quals seran consultats. 

Tercer : Solkitar la presencia d’altres persones amb 
aquesta mateixa finalitat. 

2. Si els funcionaris o ies autoritats no compareixien i no 
justificaven llur no compareixenca en el termini i la forma esta- 
blerts per la Comissió, o hom no responia a la petició d’infor- 
rnacib requerida en el periode indicat en l’apartat anterior, el 
President del Parlament ho comunicar8 a l’autoritat o al funci- 
onari superior corresponents, per si era procedent d’exigir-10s 
cap responsabilitat. 

Article 41 [411 

1. Sbn Comissions permanents legislatives les següents : 
Primer : La d’Organitzaci6 i Administracib de la Generali- 

tat i Govern Local, que compri% Vorganització de Ies instituci- 
ons d’autogovern, I’administracib i la funcib phblica, la divisió 
territorial, el rbgirn local i l’administració territorial. 

Segon : La de Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana, que co- 
mprh la justícia, la legislaciú civil, processal i procedimental, 
la seguretat ciutadana i la governació. 

Tercer : La d’Economia, Finances i Pressupost, que co- 
mpren la poiitica economica en general, les finances, el pressu- 
post, el control financer de les empreses públiques catalanes i 
el pla general econbmic. 

Quart : La d’hdústria, Energia, Corner$ i Turisme, que co- 
m p r h  la política economica sectorial referida a la indústria, 1”- 
nergia, la mineria, el corner$, el turisme i la recerca 
tecnolbgica. 

Cinque : La d’Agriculturiz, Ramaderia i Pesca, que co- 
mpren Fa política econbmica corresponent a aquests sectors, la 
política forestal i el desenvolupament agrari i rural. 

Sis& : La de Política Territorial, que compren les obres plj- 
bliques, els transports i carnunicacioris, I’urbanisme i l’habitat- 
ge, els recursos naturals i el medi ambient. 

Set& : La de Política Cultural, que compren l’ensenyament 
i la recerca, la cultura, la joventut, els esports i la informació en 
totes les seves dimensions. 

Vuit& La de Politica Social, que comprh el treball, la sani- 
tat, la seguretat social i els serveis saciats. 

2. EIS Diputats podran ser membres titulars de tres Cornis- 
sions permanents legislatives com a mhxim. 

Article 42 1421 

Les Comissions legislatives permancn ts examinaran les pro- 
postes no legishtives, les informacions o els suggeriments 
que, relatius a llur comesa, els adreci la Mesa del Parlament a 
conseqükncia de la iniciativa que pugui exercir qualsevol asso- 
ciacib o entitat legalment constitu’ida, amb domicili n Catalu- 
nya, 0 qualsevol persona o persones que gaudeixin de la condi- 
ci6 politica de catalans. 
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Article 43 [43] 

S6n Comissions permanents no legislatives les següents : 
Primer : La de Reglament. 
Segon : La de 1’Estatut dels Diputats. 
Tercer : La de Govern Interior. 

Article 44” 2441 

La Comissió de Reglament es formada pel President del Par- 
lament, que la presideix, pels altres membres de la Mesa i pels 
Diputats designats pels Grups, segons l’article 36 d’aquest Re- 
glament, tot aplicant al conjunt dels seus membres la proparci- 
onalitat establerta en aquest article, 

Article 45 I451 

1 I La Comissió de ¡’Estatut dels Diputats es compon d’un 
membre de cada un deis Grups parlamentaris i té un President 
i un Secretari. Adopta les decisions pel sistema de vot 
ponderat. 

2. La Comissió actuari CQIYI a. organ preparatori de les reso- 
lucions del Ple quan aquest, d’acord amb el Reglament, haura 
de pronunciar-se en assumptes que itfectin I’estatut dels Dipu- 
tats, tret del cas en qub la proposta correspongui al President o 
a la Mesa del Parlament. 

3. La Comissib ha d’elevar al Ple, degudament articulades, 
les propostes que hauran estat formulades al si de la mateixa 
Gomissib. 

Article 47 [471 

I .  EI Ple del Parlament, a proposta de la Mesa o a iniciativa 
de dos Grups parlamentaris o de la cinquena part dels membres 
del Parlament, put acordar la creació d’altres Comissions de ca- 
racter permanent, mentre durar& la legislatura en que s’hhaura 
adoptat aquest acord. 

2. cacord de creació establira el criteri de distribució de 
cornpetencies entre la Comissió creada i les que, si s’escau, en 
podran ésser afectades, 

3. Pel mateix procediment establert en I’apartat 1, pot 
acordar-se la dissolució dc les Comissions a que aquest article 
es refereix. 

Article 48 [48] 

1. 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 creacib 
d’una Comissió d’investigació sobre qualsevol assumpte d’in- 
ieres públic. 

2. Les Comissions d’investigació han d’elnborar un pla de 
treball, poden nomenar ponkncies d’entre els seus membres i 
poden requerir a través del President del Parlament qualsevol 
persona perque hi presti declaracib. 

3. Les conclusions d’aquestes Comissions d’investigcdcib 
han de reflectir-se en un dictamen que ha d’ksser discutit pel 
Ple del Parlament. El President té la facultat d’ordenar el 
debat, de concedir la paraula i de fixar el temps de les difcrents 
i yt tervencions. 

4. Les conclusions aprovades pel Ple del Parlament han 
d ’ k w  comunicades al Conseli Executiu, sens perjudici que la 
Mesa dei Parlament -si ho considera convenient - també les 
comuniqui al Ministeri Fiscal. 

Article 46* E461 
Article 49 [R48 bis] 

1, La Comissió de Govern Interim és formada per la Mesa 
del Parlament més un Diputat en representació de cada Grup 
parlamentari, i adQpta les decisions pel sistema de vot 
ponderat, 

2. Li pertoquen aquestes funcions : 
Primer : Elaborar els Estiztuts de Rkgim i Govern Interior 

de la Cambra. 
Segon : Elaborar el pressupost del Parlament perque sigui 

aprovat en el Ple. 
Tercer : Controlar l’execuci6 dei pressupost i presentar al 

Ple la liquidaci6 corresponent en cada periode de sessions. 
Quart : Aprovar la composicib de les plantilles de personal 

del Parlament i les normes que regularan la manera 
d’accedir-hi. 

Cinque : Complir totes les altres que li encomana el present 
Reglament. 

3. Per tal d’acomplir la tasca referida en el punt tercer de 
l’apartat anterior, la Comissi6 de Govern ‘Interior proposari al 
Ple la designació de tres Diputats interventors per a cada perio- 
de pressupostari, els quals exerciran la intcrvencib material de 
totes les despeses i li presentaran un informe cada dos mesos 
de les seves gestions. 

1. El Ple del Parlament, a proposta de la Mesa o a iniciativa 
de dos Grups parlamentaris o de la cinquena part dels Diputats, 
pot acordar la creació de Comissions d’estudi sobre qualsevol 
assumpte que afecti directament la societat catalana; aquestes 
Comissions podran ésser permanents mentre durara la Legisla- 
t ura en quk s’haurii adoptat l’acord de crear-les. 

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

3. EI resultat del treball de la Comissió sera públic. 

Capítol IV 

Del Ple 

Article 50 [491 

El Ple és l’brgan suprem de la Cambra. És convocat pel Presi- 
dent a iniciativa propia o a solkitud almenys de tres Grups 
parlamentaris o d’una cinquena part dels Diputats. 
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Article 51 1501 

1. Els Diputats seuen al saló de sessions, sempre al mateix 
lloc, d’acord amb all0 que decideixen la Mesa i la Junta de 
Portaveus. 

2. Al saló de sessions hi haura un banc especinl’destinat als 
membres del Consell Executiu. 

3. Només tenen accés al sa16 de sessions, a més de les per- 
sones indicades, els funcionaris del Parlament en I’exercici del 
seu carrec i aquells a qui ho autoritzarh expressament el 
President. 

Capítol V 

De la Diputacib Permanent 

I .  La Diputació Permanent es compon de vint-i-tres Dipu- 
tats designats i nomenats pel procediment previst a l’article 36 
d’aquest Reglament, tot aplicant al conjunt deis seus membres 
la proporcionalitat que s’hi estableix. La Mesa de la Diputacib 
Permanent es compon d’un President, que és el mateix dei 
Parlament, de dos Vice-presidents i de dos Secretaris, votats 
pel mateix sistema establert per a I’elecció de la Mesa del Parla- 
ment, adaptat, perb, al diferent nombre de ilocs a proveir. Una 
vegada elegida, la composici6 de la Mesa serh comunicada al 
Ple del Parlament. 

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

2. 

Article 54 1531 

1. En qualsevol cas, la Diputacib Permanent dóna compte 
al Ple del Parlament dels afers i de les decisions tractats en la 
primera sessió ordinhria. 

2. Quan haurh expirat el mandat parlamentari o bé el Parla- 
ment haurB estat dissolt, els Diputats o els Grups parlamentaris 
podran formular objeccions contra la vigencia dels acords de la 
Diputació Permanent, dins el termini dels quinze dies segiients 
a Ia primera reunió del Parlament. 

3, Si durant aquest termini s’hi formulaven objeccions a 
través d’escrit adrqat a la Mesa del Parlament, aquesta les en- 
viari a la Comissib competent, la qual haura d’emetre’n dicta- 
men en el termini que s’assenyalara. El dictamen sera debatut 
al Ple del Parlament seguint les normes generals del procedi- 
ment legislatiu; a aquest efecte, cada observació es considerarh 
corn una esmena. 

Article 55” i541 

La Diputaci6 Permanent és convocada pel President, a inici- 
ativa prbpia o bé a petició de tres Grups parfamentaris o d’una 
cinquena part dels seus membres. 

TÍTOL IV 

Del funcionament del Parlament 

Capítol I 

De les disposicions jienerals de funcionament 

Secció Primera 
Article 53 [521 

I ,  Quan haurh expirat el mandat parlamentari, o bé el Par- 
lament haurh estat dissolt, i mentre no es constituirh el nou 
Parlament, i quan el Parlament no sera reunit per vacances par- 
lamentaries, la Diputació Permanent velllari pels poders de la 
Cambra. Especialment : 

Primer : Coneixera la delegació temporal de les funcions 
executives del President de la Generalitat en un dels 
Consellers, 

Segon : Exerciri el C Q I I ~ I W ~  de la legislació delegada. 
Tercer : Entendrh en tot el que fa a la inviolabilitat 

parlamenthria. 
Quart : Convocara el Parlament, per acord de la majoria ab- 

sol u ta dels membres de la Diputació Permanent. 
Cinquk : PodrA autoritzar pressupostos extraordinaris, su- 

plements de &dit i crkdits extraordinaris, a peticib del Consell 
Executiu, per raó d’urgkncia i de necessitat justificada, sempre 
que aixi ho acordari la majoria absoluta dels seus membres. 

Sise : Podrh tambk autoritzar ampliacions o transferencies 
de credit, quan ho exigiran la conservacib de I’ordre, una cala- 
mitat pública o una necessitat financera urgent d’una altra na- 
turalesa, d’acord amb la majoria absoluta dels seus membres. 

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

De les sessions 

Article 56 IS5 J 

1. El Parlament es reuneix anualment en dos periodes or- 
dinaris de sessions, de setembre a desembre i de febrer a juny. 
2. El Parlament es reuneix en sessions ordiniries i extraor- 

diniries. Les sessions extraordinaries són convocades pel Pre- 
sident, per acord de la Diputació Permanent, a petició de tres 
Grups parlamentaris O d’una quarta part dels Diputats. També 
es reuneix en sessió extraordinitria a petici6 del President de la 
Generalitat; en ?a peticib hi ha d’haver I’ordre del dia que es 
proposa per a la sessib extraordiniria sol-licitada. 

*3. La convtxatbria i la fixació de l’ordre del dia de les ses- 
sions extraordinhries, tant de les Comissions com del Ple, 
s’han de fer d’acord amb el que aquest Reglament preveu per a 
les sessions ordinaries del Ple. 

Article 57 [%I 

1, Es considera sessi6 el temps parlamentari dedicat a esgo- 
tar un ordre del dia. Rep el nom de reuni6 la part de la sessi6 
tinguda durant el mateix dia. 
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2. El President obre la sessió amb la fórmula : dornenqa 
la sessió>), i la repren amb la de <<Es repren la sessió>>; la 
suspkn amb la de ((Se suspkn la sessió>>, i Ea tanca amb la de 
(< S ’aixeca la sessiú N, No té cap valor tot all0 que es faci abans o 
despres, respectivament, de pronunciades aquestes frases. 

Article 58 [571 

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

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

Primer : Les sessions de les Comissions per acord d’a- 
questes, a iniciativa del seu President, de dos Grups parlamen- 
taris o d’una cinquena part dels Diputats membres de la Comis- 
si6 corresponent. 

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

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

Article 59 [581 

1 
*2 .  Les sessions de les Comissions es tenen a porta tanca- 

da, Hi poden assistir els representants dels mitjans de comuni- 
cació social degudament acreditats, llevat quan les Comissions 
prepararan dictamens que calgui eievr-lr al Ple. 

Les sessions del Ple són piibliques. 

Article 60 [591 

1. No obstant allb que disposa l’aslfcle anterior, les sessi- 
ons seran secretes : ’ 

Primer : Quan cs donari compte de qiiestions de govern 
interior. 

Segon : Quan es tractara de qiiestions relatives al decorum 
de la Cambra o dels seus rnem bres, i dc la suspensib o separació 
d’un Diputat. 

Tercer : Quan així ho acordarh el Ple o la Comissió per ma- 
joria absoluta, a iniciativa de la Mesa del Parlament, del 
Govern, de dos Grups parlamentaris o de la cinquena part dels 
membres del Ple o de la Comissió. 

2, Plantejada 112 sok i tud  de sessi6 secreta, s’obrirh e¡ 
debat relatiu a aquest punt, el qual, autornaticament i en 
qualsevol cas, tindrh el carkcter de secret, i, un cop acabat el 
debat, es procediri u I’adopció de l’acord i a la continuacio de Ica 
sessió amb el cariicter que s’haurh acordat. 

3. Sigui corn sigui, seran secretes les sessions i els treballs 
de les Comissions de 1’Estatut dels Diputats i de Govern Interi- 
ur i les sessions del Ple en que  es debatran les propostes, els 
dicthmens, els informes o les conclusions elaborats en aquelles 
Comissions. 

Article 61 I601 

I .  S’ha d’aixecar acta de les sessions del Ple i de les Cornis- 
sions, la qual ha de contenir una relació succinta de les mattries 
debatudes, de les persones que hi han intervingut, de les inci- 
dencies esdevingudes i dels acords adoptats. 

2. Les actes han d’ésser signades per un dels Secretaris, 
tenir e1 vist-i-plau del President i restar a disposició dels Dipu- 
tats a I’Oficialia major del Parlament. Si no hi havia cap recla- 
mació sobre el seu contingut durant els deu dies següents a la 
tinguda de la sessió, s’entendrh que s’aproven; altrament, se 
sotmetran a la dccisió de I’brgan corresponent en ta sessió 
immediata. 

3. Nomes es pot transcriure un exemplar dc l’acta taquigrh- 
fica de les sessions secretes del Ple i de les Comissions, el qual 
ha d’ésser guardat a Presidencia. Aquest exemplar pot esser 
consultat per qualsevol Diputat. Els acords adoptats es poden 
publicar en el JJiuri de Smions, tret que la Mesa de la Cambra 
decideixi que tinguin el caricter de reservats. 

Secció Segona 

De l’ordre del dia 

Article 62 [6 1 1 

1. La Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de Porta- 
veus, ha de fixar un calendari per a cada període de sessions 
amb vista a donar compliment il totes les funcions que 1’Estatut 
encomana al Parlament, 

2. L‘ordre dei dia del Ple és fixat pel President, d’acord 
amb Ic? Junta de Portaveus. 

3. L’ordre del dia de les Comissions és fixat per la Mesa re- 
spectiva, d’acord amb el President del Parlament i amb el ca- 
lendari que la Mesa del Parlament els fixara. 

*4. L’ordre del dia del Ple podrh ser alterat quan aquest 
així ho acordari, a proposta del President o a petició de dos 
Grups parlamentaris o d’una cinquena part dels membres de I n  
Cambra. L‘ordre del dia d’una Comissió podri ésser alterat 
quan aquesta així ho acordarh, a proposta del seu President O a 
soflicitud de dos Grups parlamentaris o d’una cinquena part 
dels Diputats que en formen part. Quan es tsdctara d’incloure- 
hi un assumpte, aquest haurh d’haver complert els trarnits re- 
glamentaris que li permetran d’ésser-hi inclos, llevat d’acord 
explícit en sentit contrari, per majoria absoluta del Ple de la 
Cambra o de la Comissió corresponent. 

5. En el trhmit de confecció de I’ordre del dia, el Govern 
podrit demanar que en una sessió concreta s’inclogui un as- 
sumpte amb carhcter prioritari, sempre que aquest haurh co- 
mplert els trhmits reglamentaris que li permetran cl’ésser-hi 
incl0s. 

Secció Tercera 

Dels debats 

Article 63 [62; R621 

Llevat d’un acord en sentit contrari de la Mesa del Parlament 
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O de la Comissió, cap discussi6 no podrh comengar sense que, 
almenys dos dies abans, s’hagi distribu’it l’informe, el dictamen 
o la documentació que servira de base en el debat. En el cas de 
)’Informe de la Sindicatura de Comptes sobre el Compte Gene- 
rai de la Generalitat de Catalunya, aquest termini serB com a 
minim de deu dies. 

Article 64 [631 

* 1, Cap Diputat no pot parlar sense haver demanat i obtin- 
gut del President la paraula. Si un Diputat cridat pel President 
no hi fos, s’interpretari que ha renunciat a fer Ús de laparaula. 

2. L‘orador pot parlar des de la tribuna o des de l’escó. 
3. Ningú no podra &ser interromput quan parlar&, sinb pel 

President per a advertir4 que se li ha exhaurit el temps, pec a 
demanar4 que torni a la questió o cridar-lo a l’ordre, per a 
retirar-li la paraula o per a cridar a l’ordre la Cambra, algun dels 
seus membres o el p i  blic. 

*4. Els Diputats que han demanat la paraula per intervenir 
en un mateix sentit poden cedir-se el torn I’un a l’altre. Previa 
comunicació al President, i per a un debat concret, qualsevol 
Diputat amb dret a parlar pot ésser substitu’it per un altre del 
propi Grup. 

5. Els membres del Govern podran parlar sempre que ho 
solkitaran, sense minva de les facultats, per a ordenar els 
debats, del President de la Cambra o de la Comissib, els quals 
procuraran. que els Diputats que intervinguin utilitzin un 
temps proporcional a l’emprat pels membres del Govern. 

6. Transcorregut el temps establert, el President, desprks 
d’invitar dues vegades l’orador a acabar la intervenció, li retira- 
ra la paraula. 

Article 65 1641 

I .  Si, a judici del President, es feien al.lusions a la persona 
o a la conducta d’un Diputat, aquell podri concedir a l’alhdit 
la paraula per a un temps no superior a tres minuts perque, 
sense entrar en el fons de l’assumpte en debat, contesti estric- 
tament les al-lusions. Si el Diputat ultrapassava aquests límits, 
el President li retirarh la paraula. 

2. Només es poden contestar les al4usions en la mateixa 
sessió. Si el Diputat alludit no hi fos, un altre dei mateix Grup 
podri contestar en nom seu. 

Article 66 I651 

1. En qualsevol moment del debat, un Diputat pot dema- 
nar al President l’observanca del Reglament. Amb aquesta fi- 
nalitat, ha d’esrnentar l’article o eis articles l’aplicació dels 
quals reclama. Per a aixb no cal cap mena de debat, i hom ha 
d’acatar la resolucib que el President adoptdri atenent 1’al.lega- 
ció feta. 

2. Qualsevol Diputat també pot demanar, durant la discus- 
si6 o abans de votar, que es llegeixin les normes o els docu- 
ments que creurh conduents a la il*iustració de les materies de 

quls tracti. El President pot denegar les lectures que considerara 
notbriament inadequades. 

Article 67 166; R661 

1. Si aquest Reglament no disposa altrament, s’entendrh 
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 qiiestió no ha de passar de deu 
minuts. 

2. Si el debat era dels de totalitat, els torns seran de quinze 
minuts, i, tot seguit, els altres Grups parlamentaris podran 
fixar liiir posició en intervencions que no passaran de deu 
minuts. 

*3. En cada debat, tothom qui serh contradit per un u més 
oradors tindra dret a replicar o a rectificar una sola vegada i 
durant un temps mixim de cinc minuts. 

4. EI que s’estableix en els apartats anteriors no és en detri- 
ment de les fwacultats del President per a ordenar el debat. 

5. EI dret de fer un torn en contra de qualsevol proposta 
subsistirh malgrat que hagi estat retirada, si ja n’ha estat f’ct el 
torn a favor. 

Article 68 [67] 

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

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

Article 69 [681 

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

Seccib Quarta 

De les votacions 

Article 70 C691 

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

2. Si, arribat el moment de la votació o un cop feta aquesta, 
no hi havia el quorurn a que es refereix I’apartat anterior, la vo- 
tnci6 serh reiterada o posposada per al termini que el President 
considerara pertinent. Si, transcorregut aquest termini, 
tampoc no podia fer-se validament, l’assumpte serk sotmks a la 
decisió de l’brgan corresponent en la sessió vinent, i s’entendri 
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desestimat si en aquesta sessió tampoc no podia assolir-se 
1 ’acord. 

President quan, un cop anunciades, no suscitaran cap objeccib 
o cap oposició. Altrament, es Fdrh votació ordinaria. 

Article 71 [701 Article 78 1771 

Els acords seran vhlids quan hauran estat aprovats per la ma- 
joria simple dels membres presents de l’brgan corresponent, 
sens perjudici de les majories especials que estableixin I’Estatut 
de Catalunya, Ics lleis de Catalunya i aquest Reglament. 

La votació ordinaria es fa aixecant-se, primerament, aquells 
qui aproven; segonament, aquells qui desaproven, i ,  t i  nal- 
ment, aquells qui s’abstenen. Els Secretaris faran el recompte i 
tot seguit el President fara pbblic el resultat. 

Article 72 [7 11 Article 79 [781 

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

2. S’entén que hi ha majoria absoluta quan s’expressarh en 
el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix cl 
nombre resultant de dividir per dos el total dels membres dc 
ple dret del Parlament. 

1. La votació sera phblica per crida o bé secreta quan així 
ho exigir9 aquest Keglarnent o quan ho sol.licitaran dos Grups 
parlamentaris o una cinquena part deis Diputats o dels mem- 
bres dc la Cornissib. Si hi concorrien solkituds de sentit 
contrari, prevaldria la votació secreta, 

2. Les votacions per a la investidura del President de la Ge- 
neralitat, per a la moció de censura i per a la qüestió de confian- 
qa són sempre públiques per crida. 

Article 73 E721 
hrticle 80 [791 

El vot dels Diputats és personal i indelegable. Cap Diputat 
no pot prendre part en les votacions de resolucions que afecten 
el seu estatut de Diputat. 

En la votaci6 pública per crida, un Secretari anomenara els 
Diputats i aquests respondran ((si)), <(no>> O declararan que 
s’abstenen. La crida es farh per ordre alfabktic i comengra pel 
Diputat el nom del qual haur8 sortit per sorteig. Els membres 
de2 Consell que són Diputats i la Mesa votaran al final. Article 74 i731 

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

Article 75 1741 

En els casos establerts en aquest Keglament i en aquells en 
que, atesa la seva singularitat o importhcia, el President del 
Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, així ho acordari, 
la votació es far8 en una hora fixada i anunciada previament pel 
President. Si, arribada aquesta hora, el debat no havia acabat, 
el President en fixarh una altra. 

Article 76 [751 

Article 81 IS01 

1. La votació secreta es far& : 
Primer : Mitjanqant paperetes, quan es tractarh d’elegir per- 

sones, quan ho decidira el President i quan aquesta modalitat 
s’haura especificat en la solkitud de vot secret. 

“Segon : MitjanGant boles blanques i negres en el cas de 
qualificaciú d’actes o de conductes personals. 

2. En les votacions a qub es refereix l’apartat anterior, els 
Diputats seran cridats nominalment perque vagin zl la Mesa i 
dipositin a I’urna corresponent les paperetes o les boles. En les 
votacions per boles, cada Diputat en rebrh una de blanca i una 
altra de negra i dipositari a l’urna destinada a aquest fi la boia 
blanca si aprova o la negra si desaprova; la bola sobrant serk di- 
positada en una altra urna. Les urnes han de garantir el secret 
de la votació. 

La votació pot ésser : 
Primer : Per assentiment a la proposta del President. 
Segon : Ordinhria. 
Tercer : Pública per crida. 
Quart : Secreta. 

Article82 1811 

1. Quan en una votacib hi haurh empat, se’n farB una altra, 
i, si l’empat encara persistia, la votació romandra suspesa 
mentre el President ho creura raonable. Transcorregut aquest 
temps, i havent permes i’enlrada i la sortida de Diputats al saió 
de sessions, es repetirh, i, si tornava a haver-hi empat, es consi- 
derarh rebutjat el dictamen, l’article, I’esmena, el vot particular 
o la pruposicib de que es tracti. 

Article 77 E761 

Es consideraran aprovades per assentiment les propostes del 
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2, En les votacions d’una Comissi6 s’entendra que no hi fixari la Mesa. La Mesa ha de garantir que els serveis de se- 
ha empat quan, essent idkntic el sentit en quk hauran votat gistre de I’Oficialia major puguin rebre els documents corres- 
tots els qui pertanyen a un mateix Grup parlamentari, la igual- ponents fins a exhaurir eis terminis dels dies i les hores 
tat de vots podri dirimir-se ponderant el nombre de vots de prefixats. 
qub cada Grup disposa en el Ple& 2, Seran admesos els documents presentats a les oficines 

3. En les votacions per boles blanques Í negres, l’empat de Correus dintre del termini fixat, sempre que compliran les 
equival a majoria de boles blanques. condicions exigides per la normativa del procediment 

administratiu. 

Article 83 1823 Secció Sisena 

1. Feta una votació, o el. conjunt de votacions sobre una 
mateixa qiiestió, cada Grup parlamentari podrh explicar el vot 
durant cinc minuts. 

2. En els projectes i en les proposicions de llei només 
podrh explicar-se el vot després de I’ultima votació, llevat que 
el projecte o la proposició s’haguessin dividit en parts clara- 
ment diferenciades amb vista al debat. En aquest cas, l’explica- 
cib es podra fer després de I’ljltima votacib corresponent a cada 
part. 

3. No s’admet I’explicacib individual de vot; el President, 
pero, pot concedir de fer l’explicació individual de vot al Dipu- 
tat que haura votat en sentit contrari al seu Grup. No hi cabra 
explicacib de vot quan la votació haurb estat secreta, o quan 
tots eIs Grups parlamentaris hauran tingut oportunitat d’inter- 
venir en el debat precedent. Malgrat tot, i en aquest darrer cas, 
el Grup parlamentari que haurh intervingut en ei debat i que, 
de resultes d’aixb, haurh canviat el sentit del seu vot, tindra 
dret a explicar-10. 

De la declaracib d’urgkncia 

Article 87 [St;] 

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

2. Si l’acord es prenia amb un t r h i t  en curs, el procedi- 
ment d’urgencia s’aplicstrlt per als trAmits stibsegiients. 

Article 88 [87] 

1. Els terminis es reduiran a la meitat dels que han estat 

2. Aquests terminis també podran ser redu’its si així ho 
fixats amb caricter ordinari. 

acordava la Mesa del Parlament. 

Secció Cinquena Secci 6 Setena 

Del cbrnput de terminis i 
de la presentacih de documents 

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

Article84 [831 Article89 [SS] 

1 .  Si no es disposava altrament, els terminis indicats en 
dies en aquest Reglament es computaran corn a dies hhbils, i 
els terminis indicats en mesos, de data a data. 

*2. S’exclouen del cbmput els periodes de vacances parla- 
mentaries, llevat que l’afer en qiiestió s’hagués inclbs en 
l’ordre del dia d’una sessi6 extraordinhria. La Mesa del Parla- 
ment ha de fixar els dies que han d’habilitar-se perquk hi hagi 
temps de complir els tramits que permetin de tenir la dita 
sessió. 

Article 85’ 1843 

La Mesa del Parlament put acordar la prorroga dels terminis 
establerts en aquest Reglament. Fora de casos excepcionals, 
les prbrrogues no excediran un espai de temps igual al fixat. 

Article 86 [851 

1. La presentacib de documents en el Registre de I’Oficialia 
major del Parlament ha de fer-se en els dies i les hores que 

Les publicacions oficials del Parlament de Catalunya són les 
següents : 

Primer El Diari de Sessions del Parlament de Catalunya. 
Segon : EI Butlletí Oficial deihriammt de Gardunya. 

Article 90 i891 

I .  En el Diari de Sessions del Parlament de Cutalunyu es re- 
produeixen fidelment totes les intervencions i tots els acords 
adoptats en les sessions phbliques. Així mateix, hi consten les 
incidkncies que s’hi hauran esdevingut. 

2. El Butlieri Qficial del Parlament de Cataluffyff publica els 
projectes f les proposicions de llei, els vots particulars o les es- 
menes que s’hauran de defensar en el Ple o ert Comissions en 
seu legislativa plena, els informes de Ponkncia, els dicthmens 
de les Comissions legislatives, els acords de les Comissions i 
del Ple, les interpeHacions, les mocions, les proposicions 
de llei, les propostes de resolucib, les preguntes i les respostes 
que s’hi donin que no siguin de carhcter reservat, les comunica- 
cions del Consell Executiu i qualsevol altre text o document la 
publicació del qual exigeixi algun precepte d’aquest Reglament 
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o ordeni el President, atesa I’cxigencia d’un tramit que re- 
quereixi la intervenció del Parlament. 

3, Per raons d’urgencia, el President del Parlament o 
d’una Comissió poden ordenar que, per tal que siguin debatuts 
i votats els documents a quk es refereix €’apartat anterior, 
aquests siguin reprodiits pcr qualsevol mitja mecinic i repar- 
tits als membres de I’organ que els ha de debatre, amb el ben- 
entes que també hauran d’ésser publicats en el Rutlktí Qficiu, 
de! Purlarnen! de Cutaiunya. 

Article 91 [901 

1. Ca Mesa del Parlament adopta les mesures oportunes 
per a facilitar als mitjans de cornunicacib social int’orrnaci6 de 
les activitats de la Cambra. 

2 ,  La Mesa regula la concessió de credencials als represen- 
tants dels diversos mitjans de cornunicaci6 perque puguin acce- 
dir als locals que cls són destinats i assistir a les scssions quan 
els serh autoritmi. 

3. Z’obtenció i l’enregistrament de sons i d’irnatgcs han 
d’ésser autoritzats també per la Mesa del Parlament, que amb 
aquesta finalitat dictara les normes convenients. 

Capítol I1 

Del procediment legislatiu 

Seccib Primera 

De la iniciatiwa legislativa 

Article 92 I9 11 

La iniciativa legislativa davant el Parlament correspon : 
Primer : Als Diputats, d’acord amb allb que estableix 

Segon : Ai Consell Executiu O Govern. 
Tercer : Als brgans polítics representatius de les demarcaci- 

ons supramunicipals de ¡’organització territorial de Catalunya 
en la forma que la llei establira. 

Quart : Als ciutadans, d’itcord amb aElb que establini la llei 
esmentada a l’apartat 6 de I’article 32 de 1’Estatut de Catalunya. 

aquest Reglament. 

Secció Segona 

Dei procediment legislatiu cornii 

Apartat Primer 

Dels pyjectes de llei 

I ,  De Iu pesen tud6 ci ilsrnencs 

Article U3 I921 

* I .  Els projectes de llei remesos pel Consell Executiu han 
d’anar acompanyats d’una exposicio de motius i dels antece- 
dents necessaris per a poder-s’hi pronunciar. 

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

Article 94 193; R931 

*1. Publicat l’acord de tramesa a la Comissi6 corresponent 
del projecte de llei, els Diputats i els Grups parlamentaris 
tindran un ierrnini de quinze dies per a presentar-hi esmenes, 
rnitjancant un escrit adrept a la Mesa de la Comissió. 

2. Les esmenes poden ésser a la totalitat o a I’articulat. 
3. Són esmenes a la totalitat les que postulen el retorn del 

projecte al Govern u aquellcs en qui3 es presenta un text articu- 
lat alternatiu. Només poden esser presentades pels Grups par- 
lamentaris o per un Diputat amb la signatura dc quatre mem- 
bres mes de la Cambra. 

“4. Les esmenes a I’articulat poden ésser de supressib, de 
modificació i d’addicib. En aquests dos darrers suposits, P’cs- 
mena ha de contenir el text concret que hom proposa. 

5 .  Amb aquesta finalitat i ,  en general, per a tots els efectes 
del procediment lcgislatiu, cada Disposició addicional, final, 
derogatbria o t ransitoria tindrh la consideració d’un article. 

6. Les esmenes presentades relatives a l’exposicib de 
motius es discutiran al final del tramit corresponent, si la Ca- 
missi6 acordava d’incorporar l’exposicib damunt dita com a 
preambul de la llei. 

Article 95 1941 

2 .  Les esmenes a un projecte de llei que comporten un  
augment dels credits o una disminució deis ingressos pressu- 
postaris requereixen la conformitat dcl Consell Executiu 
perquk siguin tramitades. 

2. A aquest efecte, la Comissió encarregada de tramitar-les 
ha de remetre al Consell Executiu, mitjangant el President del 
Parlament, aquelles esmenes que la Comissió judiqui que co- 
mporten augment o disminucid, en el pressupost en curs. 

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

4. En el supbsit que no s’haguessin aplicat les previsions 
dels dos apartats precedents, en qualsevol trhmit de les esme- 
nes referides a ¡’apartat 1, el Consell Executiu podra adrecar-se 
al Parlament posant en qüestió el caracter modificatiu del pres- 
supost vigent. EI Ple decidirh després d’un debat dels de totali- 
tat. Si s’acceptava el criteri d d  Consell Executiu, s’aplicarh atlb 
que és previst en I’apartczi 3 d’aquest mateix article. 

11. De l i  trumitacii, en Comissi6 

Article 96 E951 

I .  El debat de totalitat, que es desenvolupara d’acorcl amb 
all0 que ha estat establert en els apartats 1 i 2 de I’article 67 d’a- 
quest Reglament, nom& serh procedent quan s’haurdn presen- 
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tat esmenes a la totalitat dins del termini. Cada una d’aquestes 
podra donar lloc als torns previstos en l’article esmentat. 

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

3. Si la Comissió acordava de tornar el projecte al Consell 
Executiu o, per substituir el projecte, acceptava una esmena a 
la totalitat de les que proposen un text articulat alternatiu, el 
President de la Comissió ho cornunicari al dei Parlament, per 
tal que la ratificació de l’acord se sotmeti al Ple. 

Article 97 [963 

* 1. Si la Comissió rebutjava les esmenes de totalitat o bé el 
Ple no ratificava l’acord de retorn, aquella encarsegarh a un o 
més ponents membres de la Comissió la redaccib, en un termi- 
ni de quinze dies, d’un informe, a la vista del projecte i de les 
esmenes presentades. 

2. Acabat l’informe de la ponencia, la Comissió elaborarh 
el dictamen del projecte de llei. Durant el debat en comissi6, 
que s’ha de fer article per article, podran fer i ~ s  de la paraula els 
esmenants de I’article i els membres de la Comissib. 

“3, Durant eis treballs de la Comissió, la Mesa d’aquesta 
podr8 admetre a trhmit les esmenes escrites presentades en 
aquest moment per un membre de la Gomissi6, sempre que 
tendiran a assolir un acord entre les ja formulades i el text de 
I’article i que comportaran la retirada de les esmenes respecte a 
les quals es transigeix. També es podran admetre a tramit 
aqueiles esmenes que tindran per finalitat de llevar els errors i 
I es incorreccions t &miques, ter mi nolbgiques o gramat ica1 s, 

4. En la direccib dels treballs de la Comissió, el President i 
la Mesa compliran les funcions que aquest Reglament confe- 
reix al President i a la Mesa del Pdrlamen~ 

missib parlamenthia sobre un determinat Projecte o Proposi- 
ció de Llei, el President dei Parlament manarA que es publiqui 
en el RutlEeri Oficial del ParJanrent L/P Catalunya i la Mesa del 
Parlament obrirh un termini per a la presentaci6 d’esmenes. 

2. Les esmenes presentades hauran d’ésser congruents 
amb les conclusions del Dictamen del Consell Consultiu i 
nornks es pudran referir als articles o les esmenes objecte d’a- 
quest Dictamen. La Mesa del Parlament qualfficarh la can- 
gruencia de les esmenes presentades. 

3. La Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de Porta- 
veus, decidir& si el Dictarnen de la Comissió par1arnentAri.a 
sobre el Projecte o la Proposició de Llei, amb les esmenes de- 
clarades congruents, ha d’ésser tramitat pel Ple o ha de tornar a 
la Comissió que l’havia elaborat perquk en faci I’estudi i I’orde- 
nació, juntament amb les esmenes i els vots particulars reser- 
vats per a defensar en el Ple. En aquest cas, no es pot aplicar el 
que disposa l’article 109.1 dei Reglament ni pot esser sdicitat 
un nau Dictamen al Consell Consultiu. 

4. La Comissió, en fer l’estudi de les esmenes subsegüents 
al Dictamen del Consell Consulti u, podri recomanar esmenes 
transaccional$ entre aquestes i les esmenes i els vots particulars 
reservats per a defensar en el Ple, cl’acord amb el que disposa 
l’article 97.3. 

Els Grups parlamentaris podran posar en qüestió, en u n  
escrit molivat, el caricter transaccional de les esmenes fins a 
quaranta-vuit hures abans de cornenpr la sessió pleniria en 
que s’haurh de debatre el Dictamen, LA Mesa del Parlament 
prendrh una resolució definitiva abans que siguin posades a vo- 
taci6 en el PIe+ 

5. La votacifj de les esmenes subseghents al Dictamen del 
Consell Consultiu i de les transaccionals a qui: es refereix I’a- 
partat anterior correspon al Ple del Parlament. 

IV. De la deliberucili en el Ple 
Article 98 E971 

Article 100 [98; R981 
1. Els Grups parlamentaris que dissenteixin dels acords de 

les Comissions poden formular vots particulars per a sostenir 
el text rebutjat. Quan les esmenes hauran estat rebutjades per 
la Comissió, els esmenants podran reservar-se-les i defensar- 
les davant del Ple. 

2. Els vots particulars i la reserva d’esmenes per al Ple han 
de formular-se en un escrit adrqat a la Mesa de la Comissió en 
qualsevol moment del tramit o dintre de les setanta-dues 
hores següents a la conclusió del dictamen. 

3. Passat aquest tmnini, la Mesa de la Comissió iliurara al 
President del Parlament el dictarnen, signat pel President i per 
un dels Secretaris, juntament amb els vots particulars i les es- 
menes reservades, 

1. Quan, per tal d’ésser ratificat, se sotmetés al Ple l’acord 
adoptat per la Comissió de tornar el projecte al Consell E X ~ G U -  
tiu, el debat s’ajustara ai que s’estableix per als de totalitat. 

2. Si s’adoptava l’acord de ratificació, aquest es traslladari 
al Consell Executiu i el projecte quedarii rebutjat. En cas 
contrari, es tornara a la Comissió perquk en prossegueixi la 
tramitacib. 

3. Si per substituir un projecte de llei el Ple del Parlament 
acceptava una esmena a la totalitat de les que proposen un text 
articulat alternatiu, el President n’ordenarh la publicació com a 
proposicib de llei, la trametri a la Comissió corresponent i 
obrirh un termini per a presentar-hi esmenes, les quals, en 
aquest supbsit, no podran ésser a la totalilat. 

Article 99 [R97 bis] 

1. Quan el Parlament rebrh del Consell Consultiu de la Ge- 
neralitat el Dictamen respecte a l’adequacib a la Constitucib i a 
1’EEstatut d’Autonomia de Catalunya del Dictamen d’una CO- 

I. Dictaminat un projecte en Comissió, el debat en el Ple 
podrB comenpr per la presentació de la iniciativa del Consell 
Executiu feta per un membre d’aquest i per la que Firh del dic- 
tamen un Diputat de la Comissi6, quan així ho haurh acordat 
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aquesta. Les intervencions no podran passar de quinze minuts. 
2. Si no es presentaven vots particulars al dictarnen ni es 

reservaven esmenes, el President sotmetra tot el dictamen a 
votació. 

Article 102 [ 1001 

Quan s’hauran reservat esmenes a la totalitat, es far8 un sol 
debat d’aquesta naturalesa i cada una d’elics podrh ésser objec- 
te d’un torn a favor i d’un altre en contra. Acabat el debat, el 
President sotmctrh a votació de tornar o no el projecte al Con- 
sell Executiu. 

Article 1íi3 [lOl] 

I .  Si no s’havia acordat de tornar el projecte al Consell Exe- 
cutiu, cornenpra la discussió de I’articulat, i es debatran els 
vots particulars i les esmenes que afecten cada articie. 

2. Durant el debat, el President podri admetre esmenes 
que tinguin per finalitat de corregir errors o incorreccions t6c- 
niqwes, terrninologiques o gramaticals. Només podran admet- 
re’s a tsarnit esmenes de transacció entre les ja presentades i el 
text del dictamen quan cap Grup parlamentari no I’haurh re- 
butjat i aixo haurh comportat la retirada de les esmenes respec- 
te a les quals es transigeix. Així mateix, s’admetran a trhmit les 
esmenes presentades per Diputats que hauran esmenat el pro- 
jecte dins el termini assenyalat, quan l’article objecte de I’es- 
mena haurii estat alterat en el dictamen de la Comissió. 
3. Acabada la discussió d’un article, cornenqmm les votaci- 

ons. Primerament, se sotmetran a votació els vots particulars i 
les esmenes, seguint ¡’ordre de més a menys allunyament del 
text del dictamen, a judici del President. Al final es votar9 el 
text dei dictamen. Aquells articles que no hauran rebut vots 
particulars o esmenes es votaran directament i sense debat. 

Article 104 i1021 

Malgrat allb que disposa l’article anterior, el President, es- 
coltada la Junta de Portaveus, pot : 

Primer : Fixar per endavant, d’acord amb la Mesa del Parla- 
ment, el temps mhxirn de debat d’un projecte i distribuir-lo 
entre les intervencions previstes. Un cop exhaurit el temps, es 
procediri a les votacions que hi haurh per fer. 

Segon : Ordenar els debats i les votacions per mathies, 
grups d’articles o d’esmenes o per parhgrafs d’articles, quan 
així ho aconsellaran la complexitat del text, I’homogenei‘tat O 

la interconnexió de les pretensions de les esmenes o bé la clare- 
dat en la confrontacib política de les posicions. 

Article 105 [ 1031 

Si, acabat el debat d’un projecte i a conseqiencia de i’aprova- 
ció d’un vot particular, d’una esmena o de la votació dels arti- 
cles, algun punt del text resultant fos incongruent o obscur, In 
Mesa dei Parlament, c? iniciativa propia o a petició de la Mesa 

de la Comissió, podrh trametre novament a la Comissió el text 
aprovat pel Ple, amb l’única finalitat que aquesta, en el termini 
de quinze dies, en prepari una redacció harmonica que no 
contradigui els acords del Ple. El dictamen així redactat s’ha de 
sotmetre a la decisió final del Ple, que haurh d’aprovar-lo o de 
rebutjar-lo en conjunt, en una sola votació. 

Apartat Segon 

De les proposicions de llei 

Article 106 i1041 

Les proposicions de llei s’han de presentar acompanyades 
d’una exposició de motius i dels antecedents necessaris per cl 

pronunciar-s’hi. 

Article 107 [ 105 ; R 1051 

1. Les proposicions de llei poden ésser tramitades a iniciati- 
vade  : 

Primer : Un Diputat amb la signatura de quatre membres 
rnésdelaCambra. 

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

2. Exercida la iniciativa, la Mesa del Parlament ordenara 
de publicar la proposició de ilei i de remetre-la al Consell Exe- 
cutiu perquk manifesti si la pcendrh en consideracib i donarh la 
conformitat o no a la tramitació si implicava augment de credits 
o disminucib dels ingressos en el pressupost en curs. 

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

4. Abans d’iniciar el debat, es fara la lectura del criteri del 
Govern, si I’havia manifestat en aquest punt. El debat s’ajusta- 
ra a. alli, que s’estableix per als de totalitat. 

5. Tot seguit, el President preguntar8 si la Cambra pren en 
consideracib u no la proposició de llei de que es tracta. En cas 
afirmatiu, la Mesa de la Cambra, escoltada la Junta de Porta- 
veus, ordenarh de trametre-la a la Comissió competent i d’obrir 
el termini d’esmenes corresponent, les quals no podran ésser a 
la totalitat. La proposició seguira el trhmit previst per als projec- 
tes de llei. 

Article 208 [ 1 O61 

Les proposicions de llei de les demarcacions supramunicipals 
i les d’iniciativa popular han d’ésser examinades per Ea Mesa 
del Parlament per tal de veure si compleixen els requisits legal- 
ment establerts. Si els complien, la tramilaci6 s’ajustara al quc 
preveu I’article anterior, amb les especificitats que poden 
derivar-se de les lleis que regularan aquesta iniciativa. 
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Apartat Tercer 

De la retirada de projectes i 
de proposicions de llei 

Article 109 [107] 

1. Mentre no s’haurh publicat el dictamen de la Comissió 
en el Burileti Oficial del Parlament, el Consell Executiu podra re- 
tirar qualsevol projecte de llei. 

2. Mentre no s’acordarh de prendre en consideraci6 una 
proposició de llei, el proposant podrh decidir de retirar-la; 
aquesta iniciativa tindri plens efectes pes ella matelxa. Presa 
en consideracib, la retirada nomes sera efectiva si el Ple de la 
Carn bra l’accept ava. 

Secció Tercera 

De les especialitats en el procediment legislatiu 

Apartat Primer 

Dels projectes i de les proposicions de llei 
de desenvolupament hisic de I’Estatut de Catalunya 

Article 110 [108] 

1. La iniciativa legislativa regulada en l’article 92 d’aquest 
Reglament es pot exercir, així mateix, en relació amb el desen- 
volupament bisic del que preveuen eis articles 3, 5.3,: 9.1.: 
9.8?, 10.1.1), 10.2.: 13,l .:  15, 16, 28, 29.2.”, 31.1.: 32.6.b’ 
3 5 , 3 6 5  e? 37.1.: 41 i 42 de I’Estatut de Catalunya. 

2. No obstant aixh, la Mesa, d’acord amb la Junta de Porta- 
veus i prkvia iniciativa de dos Grups parlamentaris o d’una cin- 
quena part deis Diputats, pot decidir que en aquestes matbries 
la iniciativa parlamentaria sigui exercida pel conjunt dels 
Grups parlamentaris- Amb aquesta finalitat, la Comissió co- 
mpetent nomenari del seu si una ponkncia perque elabori el 
text de la proposició de llei. Per a la publicació de la proposició, 
s’estarh a allb que disposen els articles 93 i 94 d’aquest 
Reglarnen t. 

3. Rebut el projecte, la proposici6 de llei o el text elaborat 
per la ponbncia referida en f’apartat anterior, se seguirh ei pro- 
cediment legislatiu comú. 

Article 111 El091 

1. En tot cas, I’aprovacib de les lleis a que es refereix l’apar- 
tat I de l’article 110 d’aquest Reglament requereix el vot favo- 
rable de la majoria absoluta en una votacib final sobre el con- 
junt del text. La votació serh anunciada amb antelaci6 pel Pre- 
sident del Parlament. Si nd s’aconseguia la majoria absoluta, el 
projecte serB tornat a la Comissió, que haura d’emetre nova- 
rnen t dictamen en el termini d’un mes. 

2. El debat sobre aquest nou dictamen s’ha d’ajustar a les 
normes que regulen els de totalitat. Si en la votació s’aconse- 
guia el vot favorable de la majoria absoluta, es considerara 
aprovat i ,  si no, definitivament rebutjat, 

Apartat Segon 

Del pressupost de Sa Generalitat 

Article i12 1110; R1101 

*I. En l’estudi i l’aprovació del projecte de llei del pressu- 
post de la Generalitat s’ha d’aplicar el procediment legislatiu 
comú, exceptuant allb que disposa aquest Apartat. 

2. El projecte de llei del pressupost té preferencia en la ira- 
mitació respecte als altres treballs de la Cambra. 

“3. Les esmenes al projecte de llei del pressupost que co- 
mportaran augment de credit en algun concepte només seran 
admeses a trhmit si, a més de complir els requisits generals, 
proposen alhora una baixa d’igual quantia en aigun altre con- 
cepte de la mateixa Secció. 

Article 113 [l 1 I ] 

1. EI debat de totalitat del projecte de llei del pressupost de 
la Generalitat es tindrh hicament en el Ple, abans de comen- 
qar la tramitac% en Cumissió i es referira exclusivament a les 
esmenes a la totalitat del Projecte. Els torns seran de trenta 
minuts. 

2. El debat en Comissi6 s’ha de referir a I’articulat i a I’estat 
d’autorització d’ingressos i de despeses, sens perjudici de I’es- 
tudi d’aaltres documents que hagin d’acornpanyar el projecte de 
llei del pressupost. La sessió de la Comissid, en quk es tindrA 
aquest debat serB pública. 

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

4. El debat final en el Ple es referirh hnicarnent a l’articulat 
i a les esmenes i els vots particulars que hi seran reservats i 
tambk a les esmenes a la totalitat reservades a les seccions o als 
serveis pressupostaris. 

Article 114 €1 123 

Les disposicions d’aquest Apartat tambk són &aplicació per 
a la tramitació i l’aprovacio per part del Parlament defs pressu- 
postos dels ens públics de la Generalitat per als quals la llei es- 
tableix la necessitat d’aprovaci6 pel Parlament. 

Apartat Tercer 

De la referma de ]’Estatut de Catalunya 

Article 115 [I 131 

1. Els projectes i les proposicions de reforma estatutiria a 
quk es refereixen els articles 56 i 57 de I’Estatut de Catalunya 
s’han de tramitar d’acord amb les normes establertes en els ar- 
ticles 110 i 1 11 d’aquest Reglament. Les proposicions de refor- 
ma estatutiria han d’ésser subscrites per una cinquena part 
deis Diputats. 

2. El text adoptat pel Ple ha d’ésser sotmes a una votacib 
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final en la qual, per& pugui ésser aprovat, caldri el vot favo- 
rable dels dos terces dels membres de dret del Parlament. 

3. Aprovat el projecte de reforma, el President del Farla- 
ment el remetri a les Corts Generals per a la seva tramitaci6 
u1 terior. 

Capitol III 

De l’iimpuls i el control de 
I’acciÓ politica i de govern 

Seccib Primera 
Apartat Quart 

De la delegacib en Comissions 
de la cornpetencia legislativa plena 

De la investidura i de la responsabilitat pnlitica 
del President i del Consell Executiu 

1. De Icr investidora 
Article 3.16 11 141 

Article 119 [RI 171 
1. EI Ple de la Cambra, per majoria deh dos terqos, a pro- 

posta de la Mesa, d’acord amb la Junta de Portaveus, o a inicia- 
tiva d’aquesta, pot delegar en les Comissions l’aprovació de 
projectes i de proposicions de llei, llevat de les previstes en l’a- 
partat 1 de I’article 110; en aquest cas, la Comissió actuari en 
seu legislativa plena. 

2. En tot moment, el Ple pot reclamar el debat i la votació 
de qualsevol projecte o proposició de llei que hauri estat objec- 
te de delegació. La iniciativa pot ésser presa per la Mesa del 
Pariament, per dos Grups parlamentaris o per una cinquena 
part deis Diputats. 

Article 3.17 [11 SI 

1. Per a la tramitació d’aquests projectes i proposicions de 
llei s’aplicara el procediment legislatiu comh, llevat del trhmit 
de deliberació i de votació en el Ple, i amb les especialitats que 
s’estableixen en els apartats següents. 

2. Rebut el projecte o la proposició de llei, la Comissió no- 
menara una ponencia formada per un membre de la Comissió 
pertanyent a cada Grup parlamentari. 

3 .  A l’informe de la ponkncia s’aplicari allb que preveu 
I’articie 98 del Reglament. Tot seguit, el Pla de la Comissió se- 
guira el trhrnit previst en aquesta norma per a la deliberació en 
ple. 

Apartat Cinque 

De la tramitació d’un projecte de llei 
en lectura única 

Article li 8” [I161 

1, Quan la naturalesa d’un projecte de llei ho aconsellar& o 
la seva simplicitat de formulmi6 ho permetrh, el Ple de la 
Cambra, a proposta de la Mesa, escoltada ia Junta de Portaveus 
o a iniciativa d’aquesta, podri acordar que el dit projecte es tra- 
miti 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 lot seguit el conjunt 
del projecte se sotmetra a una sola votaci6. 

1. La sessió &investidura del President de la Generalitat 
comenqarh amb ía lectura, feta per un dels Secretaris, de la re- 
soluciú del President del Parlament en qu& proposa un candidat 
a la Presidhncia. A continuació, ei candidat presentari, sense li- 
mitació de temps, ei programa de govern i soklicitarh la conli- 
anqa de la Cambra, Llevat que el President del Parlament con- 
sideri més oportú de suspendre la sessió, durant un temps no 
superior a les vint-i-quatre hores, hi intervindrh tot seguit un 
representant de cada Grup parlamentari, durant trenta minuts 
cadascun d’ells. 

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

3. Si la resposta a una rbplica comportava que algun Grup 
contrarepliquks, aquest disposarh d’un Únic torn, no superior 
als cinc minuts. 

H. DE la sespunso bilitat pdítica 
dei President i del Consell Executiu 

Article 120 [RI 181 

El Parlament pot exigir la responsabilitat polit,a de Presi- 
dent de la Generalitat i dei Consell Executiu per mitjh de la 
moció de censura i de la qüestió de confianCa. 

Article 121” [R118bisI 

1. La moció de censura ha d’ésser motivada i ha d’incloure 
un candidat a la Presidkncia de la Generalitat, que ha d’haver 
acceptat la candidatura. La Mesa del Parlament qualificari la 
moc% de censurii d’acord amb eis requisits establerts per la 
Llei i pel Reglament. Un cop admesa a trimit, el President del 
Parlament ho cornunicara ai President de la Generalitat i als 
Portaveus dels Grups parlamentaris. 

2. Les mocions alternatives han de complir ets mateixos 
requisits i estan sotmeses als mateixos trarnits d’adrnissici que 
la moció de censura originhia. 

3. El President del Parlament convocara el Ple amb ]’Única 
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finalitat de debatre i de votar la moció de censura. 
4, El debat s’lniciari amb la defensa de la moció de censura 

que, durant trenta minuts, efectuar& un dels Diputats signants 
d’aquesta; tot seguit, durant trenta minuts, podri intervenir 
un representant del Govern. A continuacib, sense lirnitacib de 
temps, podrh intervenir el candidat proposat per ala Presidhn- 
cia de la Generalitat, amb la finalitat d’exposar el programa po- 
lític del Govern que pretén formar. 
5. Després de la suspensió establerta per la Presidkncia, 

que no podrA ésser superior a les vint-i-quatre hores, podri 
intervenir un representant de cadascun dels Grups parlamenta- 
ris, durant trenta minuts cadascun d’ells. 

6. El candidat proposat, el President de la Generalitat i els 
Consellers podran parlar tantes vegades com ho demanaran. 
Quan respondran individualment a un dels qui hauran inter- 
vingut, aquest tindri dret a un torn de &plica d’un temps igual 
a I’emprat per aquek. Si responien de manera global als repre- 
sentants dels Grups, cadascun d’aquests només tindri dret a 
una replica, d’un temps igual a I’emprat per aquells. 
7. Si la resposta a una rhplica comportava que algun Grup 

contrarepliqués, aquest disposarh d’un Únic torn, no superior 
als cinc minuts. 

8. Els Grups parlamentaris podran dividir llurs torns de r& 
plica entre dos Diputats corn a miixim. 

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

10. La Presidkncia haura d’anunciar previament I’hora de 
la votació de la moc% o les mocions de censura, que JIQ es 
podra fer abans de transcorreguts cinc dies des de la presentació 
de la moc% originaria en el Registre de I’Oficialia Major def 
Parlament. 

11. En ei cas d’aprovar-se una mwi6 de censura, no se sot- 
metran a votació les aitres mocions presentades. 

Article 122 [Rllgter] 

1. La qüestib de mnfianga s’ha de presentar rnitjanGant un 
escrit motivat i ha d’anar acompanyada del certificat correspo- 
nent del Consell Executiu. 

2. Un cop admesa a trhrnit per la Mesa, el President del 
Parlament ho comunicarA als Portaveus dels Grups parlarnen- 
taris, i convocarh el Ple amb I’hnica finalitat de debatre i votar 
la qüestió de confianqa. 

3. El debat es tindrh d’acord amb el procediment establert 
per i’article 119 per al debat d’investidura, amb el benenths 
que les intervencions fixades per al candidat corresponen al 
President de la Generalitat i, si escau, als Consellers. 

4. Acabat el debat, la qiiestib de confianca serk sotmesa a 
votació; 1st Presidencia n’hnura d’haver anunciat previament 
I’hora. 

IU Dels debuts generals sobre acci6 politica i de govern 

Article 123” I119; RI 191 

1. A l’inici del període de sessions de setembre, el Ple 

tindrit un debat sobre l’orientació política general del Consell 
Executiu . 

2. El debat s’iniciarb amb la intervencib del President de la 
Generalitat. Llevat que el President del Parlament consideri 
m6s oportlj. de suspendre la sessió, durant un temps no superi- 
or a les vint-i-quatre hores, hi intervendrh tot seguit un repre- 
sentant de cada Grup parlamentari, durant trenta minuts ca- 
dascun d’ells. 

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

Quan respondran individualment a un dels Diputats que 
hauran intervingut, aquest tindrh dret a una rkplica de deu 
minuts, que podrh tenir lloc després de totes les intervencions 
del Govern o fer-se individualment a cada Conseller; en el 
primer suposit, el temps de rkplica atribu’it al Grup no podrh 
&ser superior a tantes vegades deu minuts corn intervencions 
hauran fet els membres del Govern. La replica podrh ésser feta 
per Diputats diferents i, si n’hi intervenia més d’un, cap d’ells 
no podrh ultrapassar els deu minuts; aixi i tot, si un Grup pnrla- 
mentari nom& tenia un torn de replica, podri dividir la seva 
intervencib entre dos Diputats com a mixini. 

Si la rkplica d’un Conseller comportava que ei Diputat 
contrarepliqués, aquest disposara d’un imic torn, no superior 
als cinc minuts. 

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

Article 224 1120; RI201 

1. Finit el debat, la Mesa fixari un termini, que cornencari 
l’endernh i que no podri ésser superior a les vint-i-quatre 
hores, en el qual els Grups parlamentaris podran presentar pro- 
postes de resolució. La Mesa admetrh les que seran congruents 
amb la matkria que 6s objecte del debat i que no significaran 
qüestió de confianga o moció de censura al Govern, i seri co- 
municat als Crups parlamentaris les que han estat admeses a 
trirnit. Durant un nou termini fixat per la Mesa, el qual no 
podrh ésser superior a les vint-i-quatre hores, els Grups podran 
estudiar les propostes presentades i presentar propostes trans- 
accionals que impliquin la retirada en tot o en part de llurs pro- 
postes definitives. 

2. L‘ordre de discussi6 i de votació de les propostes de re- 
solucio seri l’ordre de presentació. No obstant aixb, per a 
evitar conflictes de prelació, s’entendrh que totes les propostes 
de resolució presentades els primers trenta minuts del termini 
hauran estat presentades simultiniament, i, entre elles, 
l’ordre s’establira per sorteig; si un Grup, després de presenta- 
da una primera proposta, I’ampliava o la complementava, s’en- 
tendra, als efectes del debat i de la votacib, que el conjunt dels 
textos formen una sola proposta I que el moment de presenta- 
ci6 és el corresponent a E’últim text presentat. 

Les propostes de resolució transaccionals es votaran en el 
moment que corresponia a les darreres de les propostes 
subs t i tu’ides. 

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

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

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

5 .  La Mesa determinar& quins són els punts comuns, co- 
mplementaris O contradictoris de les diverses propostes de re- 
soluciÓ presentades i mantingudes. 

Aprovada una proposta, totes les altres es votaran nom& en 
allb que fara referencia als punts que seran complementaris i 
no contradictoris amb aquesta. 

Article 125 [121; RI211 

1. Podran fer-se també debats generals sobre l’acci6 paliti- 
ca i de govern quan ho demanarh el President de la Generalitat 
o ho decidira la Mesa, d’acord amb la Junta de Portaveus, a ini- 
ciativa de dos Grups parlamentaris o d’una cinquena parts dels 
Diputats. 

2. Ei President del Parlament convocara necessariament la 
corresponent sessi6 quan una quarta part dels diputats, o grups 
parlamentaris que en representin almenys una cinquena part 
soilicitin la celebracib d’un debat sobre I’acciÓ política i de go- 
vern. Aquesta sollicitud podran fer-la una vegada durant cada 
període de sessions. 

3. EI procediment per al debat i per a la presentació i la vo- 
tació de resolucions sera el que estableixen els articles 123 i 
124. EI debat s’iniciarh amb la intervenció d’un membre del 
Consell Executiu. 

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

Article 126 IR12 1 bis] 

I. Quan el Ple de1 Parlament, en aprovar alguna resolucib 
o alguna moció, encornanari a una Comissió que tingui un 
debat, aquest s’haurh de tenir d’acord amb les normes que els 
articles 123 i 124 estableixen per als debats generals sobre I’ac- 
ciÓ politica i de govern. 

2. El debat s’iniciari amb la intervenció d’un membre del 
Consell Executiu. Les funcions que els dits articles encomanen 
al President i a Ia Mesa del Parlament correspondran al Presi- 
dent i a la Mesa de la Comissi6, respectivament. 

Secció Segona 

Del control de la legislació delegada 

Article I27 [122; R1221 

1 .  Quan, d’acord amb all0 que s’estableix en I’apartat 1 de 

l’article 33 de 1’Estatut de Catalunya, les lleis de delegació esta- 
bliran que el control addicional de la legislacib delegada sigui 
efectuat pel Parlament, el Consell Executiu, tan aviat com 
hauri fet Ús de la delegacib, li adreqara la comunicació corres- 
ponent, que contindra el text articulat o refós que és objecte 
d’aquella. 

2. EI text serB publicat en el Butlletí Qficial del Padament, i 
s’entendrh que el Consell Executiu ha usat correctament la de- 
legació legislativa, dins els limits establerts per la llei de delega- 
ció, si durant el més segiient cap Diputat o cap Grup no hi for- 
muiava objeccions. 
3. Si en aquest espai de temps es formulava cap objeccib a 

la delegació i1 través d’un escrit adreqat a la Mesa del Parla- 
ment, aquesta I’enviara a la Comissió competent de la 
Cambra, la qual haurh d’emetre’n dictamen en el termini que 
s’asseny alara, 

4. El dictamen ser& debatut en el Ple del Parlament segons 
les normes generals del procediment legislatiu. A aquest 
efecte, cada observació es considerara corn una esmena. 

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

6. EI que disposen els apartats anteriors no seri d’aplicació 
si la llei de delegació establia altres procediments de control 

Secció Tercera 

De les interpekhcians i les preguntes 

Articie 128 [123; R1231 

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

‘2. Les interpel-lacions han de presentar-se per escrit 
davant la Mesa del Parlament i han de tractar dels motius i dels 
proposits del capteniment de I’Executiu en qüestions relatives 
a temes de poiítica general que siguin competkncia del Consell 
Executiu o d’algun Departament, 

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

4. Passats deu dies de la publicació de Ia interpelkació, 
aquesta po&A &ser inclosa en l’ordre del dia del Ple. 

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

6. Les interpelplacions se substanciaran com a mixim en la 
quarta sessió plenkria després de pubkades. Finit un període 
de sessions, les interpel-lacions pendents es tramitaran com a 
preguntes amb resposta per escrit a contestar en el període 
intermedi, 0, a petició de l’interpelkmt, podran traslladar-se al 
periode de sessions següent. 

7. Es podran tramitar interpeklacions pel procediment 
d’urgkncia, per a substanciar les quals s’hauri de reservar un 
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punt de I’ordre del dia de cada sessió ordinhria-del Ple del 
Parlament. 
8, Les interpellacions tramitades pel procediment d’ur- 

gencia seran ordenades segons la prioritat en la presentacib. El 
que estableixen els apartats 4 i 5 d’aquest article no és d’aplica- 
ciÓ a les interpelEacions tramitades pel procediment 
d’urgkncia. 

9. Les interpellacions tramitades pel procediment d’ur- 
gencia s’han de presentar al Registre de E’Oficialia Major entre 
el dilluns i el dijous anteriors a la setmana en la qual ham 
pretén que siguin substanciades. Un cop “admeses a trhrnit, se 
n’fnformarii immediatament el Govern i els Grups 
parlarnen taris. 

10. En un període de sessions, cada Grup parlamentari 
tindri dret a la tramitació pel procediment d’urgkncia d’una 
interpel-laci& a més d’una altra per cada quatre Diputats del 
Grup. 

11. Sens perjudici del que disposa l’apartat 10, en una 
sessió plenltria només es podri incloure una interpellacib de 
cada Grup parlamentari tramitada pel procediment d’urgkncia, 

Article 129 [1241 

Les interpellacions s’han de substanciar davant el Ple. Hi 
haurh un torn d’exposició per l’autor de la interpeHaci6, la re- 
sposta del Consell Executiu i sengles torns de replica. Les pri- 
meres intervencions no podran durar més de deu minuts, i les 
de replica, més de cinc. 

Article 130 1125; R1251 

1. Qualsevol interpeHaci6 pot menar a una moció en qu& 
la Cambra manifesti la seva posici6. Aquesta moció en cap cas 
no serh de censura al Govern. 
“2. EI Grup interpellant o el Diputat signant de la inter- 

pellació ha de presentar la moc% l’endemh de la substanciacillr 
d’aquella davant el Ple. La rnuci6, un cop acceptada per la 
Mesa i considerada congruent, s’inclouri en I’ordre del dia de 
la sessib plenhria vinent, i s’hi podran presentar esmenes fins a 
una hora abans de la fixada per a cornenFar la sessib. 

3. El debat i la votaci6 es faran d’acord amb all6 que s’esta- 
bleix per a les proposicions no de llei, 

Article 131 [126; R1261 

1. La Comissió a la qual correspondrh per ra6 de la materia 
controlarh el compliment de les mocions a quk es refereix l’ar- 
ticle 130 d’aquest Reglament. Si el text de la moció aprovada 
no ho especificava, la Mesa del Parlament, escoltada la Junta 
de Portavews, deterrninarh la Comissi6 a la qual correspon de 
fer el control 

El President del Parlament notificarh al Consell Executiu la 
Comissi6 davant de la qual haur& de retre comptes del compli- 
nient de la moció. 
2. El Consell Executiu, després del termini que se li haurh 

fixat per a donar compliment a la moció, disposark de quinze 

dies per a retre comptes davant de la Comissió corresponent. Si 
en la mocib no figurava cap termini concret, el Consell Execu- 
tiu haurh de retre comptes a la Comissió abans de quatre 
mesos. 

3. La Comissió a la qual correspon el control del compli- 
ment de la moció, un cop acabat el termini que s’haura fixat a? 
Consell Executiu per a donar4 compliment, a petició d’un 
Grup parlamentari o de qualsevol membre de la Comissió, 
haurh de manifestar el seu criteri respecte al compliment o no 
de la moció, o respecte a si el Consell Executiu li ha retut co- 
mptes o no. 

4. Per a judicar el compliment de la moció, que haura d’ha- 
ver estat inclos prkviament cum a punt de I’ordre del dia de la 
Comissió a la qual correspon de fer el control, els Grups parla- 
mentaris disposaran de deu minuts per a fixar la seva posició 
sobre I’escrit tram& pel Consell Executiu o sobre l’incompli- 
ment de la moció. 

Si el Consell Executiu soHicitava tenir una sessió inforrnati- 
va, s’aplicara el que estableix l’article 137 del Reglament. 

Clos el trAmit adient, i si un Grup parlamentari o un dels Di- 
putats membres de la Comissió ho sollicitava, el President de 
la Comissi6 preguntarh a aquesta si considera que el Consell 
Exmutiu ha donat compliment a la moció. 

5. El criteri de la Comisslb no ser& necessari quan l’incom- 
pliment de la rnoci6 o el no-retiment de comptes pel Consell 
Executiu seri constatable objectivament per manca de la tra- 
mesa de la documentació requerida, en el temps i la forma 
hhbils, o perque no s’haurh sol4icitat sessió informativa resgec- 
te a aquelía davant la Comissib En aquest supbsit, a peticib 
d’un Grup parlamentari o de qualsevol membre de la Comis- 
sib, l’assumpte passar& automiticament a I’ordre del dia del 
primer Ple que tindrii el Parlament. 

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

Si un Grup parlarnentari ho soilicitava, el President del Par- 
lament preguntar4 al Ple si considera que el Consell Executiu 
ha donat compliment a la moció. 

Article 132 [127; RI271 

E .  Els Diputats poden formular preguntes al Cons€ 
Executiu. 

2. Les preguntes han de presentar-se per escrit davant la 
Mesa del Parlament. Quan es pretenúra que s’hi doni una re- 
sposta oral, l’escrit només en contindrh la formulació estricta, 
relativa a un fet, a una situaci6 o a una informació, a si el Con- 
sell Executiu ha pres o prendrh cap providhncia en relació amb 
P’aassumpte, o a si el Consell Executiu enviari al Parlament cap 
document o E’informctrh de cap qüestió. 

3. No s’admetrh la pregunta en interbs privat exclusiu del 
formulant u de qualsevol persona singularitzada, ni tampoc la 
que cornportarh una consulta de caire estrictament juridic. 

4. La Mesa qualificarh l’escrit i admetra la pregunta si s’a- 
justava a allb que s’estableix en aquest article. 

5. Si no hi havia cap indicaci6 contraria, s’entendrd que qui 
formula la pregunta en soilicita una resposta per escrit. Si en 
sollicitava una resposta oral i no ho especificava, s’entendrh 
que aquesta ha de donar-se en la Comissió corresponent. 
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Article 133 [128; R1281 

1. Les preguntes que hom vol que es contestin en el Ple cal 
que siguin presentades a la Mesa, fins al dia abans de la sessi6 
en que s’hagin de substanciar. 

*2. En cada sessió ordinaria del Parlament s’ha de reservar 
una hora per a formular i contestar les preguntes fetes pels Di- 
putats. La Mesa podra ampliar aquest termini. 

*3. EI President del Parlament, d’acord amb la Junta de 
Portaveus, fixara la data i l’hora per a la substanciació de les 
preguntes orals en el Ple. 

4. Les preguntes s’han d’incloure en I’ordre del dia, d’a- 
cord amb els criteris establerts per a les interpetlacions en I’a- 
partat 5 de l’article 128 d’aquest Reglament. 

5. En comentptr la sessió, es distribuiri als Diputats i el 
President llegirri la relaci6 ordenada de les preguntes que 
s’hauran presentat i el nom de qui les haurh presentades. 

*6. En el debat, el Consell Executiu contestarh un cop el 
Diputat haurh formulat estrictarrient la pregunta. Aquest 
podrh intervenir a continuació per replicar o repreguntar, i el 
debat s’acabara després de la nova intervenció del Consell Exe- 
cutiu. El President fixarli el temps de les intervencions, perb 
cn cap cas la substanciació d’una pregunta no podra durar més 
de cinc minuts, Acabat el temps d’una intervencib, el Presi- 
dent donara autamhticament la paraula a qui haurSl d’intervenir 
a continuació o bé passarh a la qüesti6 següent. 

En qualsevol moment, el Consell Executiu podrB sol4i- 
citar, una sola vegada respecte a cada pregunta, que aquesta 
pregunta sigui posposada per a l’ordre del dia de la sessió plena- 
ria vinent. Llevat d’aquest cas, les preguntes presentades i 
incloses en ]’ordre del dia, com també les incloses i no formula- 
des, s’inclouran en l’ordre del dia de la sessió immediata, 
sense necessitat d’ésser reprodu’ides ni rei terades. 

“8. Les preguntes de qu& es YQI unit resposta oral en cornis- 
si6 estan subjectes a all0 que disposen els apartats anteriors. 

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

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

1 I .  Si el Consell Executiu no enviava la resposta en el ter- 
mini assenyalat, el President de la Cambra, a peticio de I’autor 
de la pregunta, ordenara que s’inclogui en l’ordre del dia de la 
sessió següent de la Comissi6 competent, la qual li  hauri de 
donar el tractament de les preguntes orals, excepte en el que 
s’estableix respecte al temps per a substanciar-les, i retrB 
compte d’aquesta dccisió al Consell Executiu. 

7 .  

Secció Quarta 

De les proposicions no de llei 

Article 234 [129] 

1. Les proposicions no de llei, per a formular a la Cambra 
propostes de resolució, han d’ésser subscrites per un Grup par- 
lamentari o per un Diputat amb la signatura de quatre mem- 
bres mks de la Cambra, 

“2. Les proposicions no de llei han de presentar-se per 

escrit a la Mesa del Parlament, que en decidirh i’admissibilitat, 
n’ordenarh, si s’escau, la publicacib i, escoltada la Junta de Por- 
taveus, acordara de tramitar-les davant el Ple o la Comissi6 co- 
mpetent, en funció de la irnporthncia de la qüesti6 plantejada. 

*3. Publicada la proposició no de llei, s’obriri un termini 
de set dies, durant el qual els Grups parlarnentaris hi podran 
presentar esmenes. 

Per a incloure les proposicions no de llei en l’ordre del 
dia, es tindri en compte, en all0 que sigui congruent, l’apartat 
5 de I’article 128 d’aquest Reglament. 

4. 

Article 135 1130; RI 301 

*l.  La proposició no de llei inscrita en l’ordre del dia seri 
objecte d’un debat en que podran intervenir, des@ del Grup 
o del Diputat autor de la proposici6, un representant de cadas- 
cun dels Grups parlamentaris que hi hauran presentat esmenes 
i ,  a continuació, un representant d’aquells Grups que no ho 
hauran fet. Un cop acabades aquestes intervencions, se sotmet- 
rB a votació la proposició amb les esmenes acceptades pel pro- 
posant, el qual podri proposar esmenes tendents a assolir un 
acord entre Icl proposició i les esmenes presentades, sempre 
que el Grup parlamentari esmenant no s’hi oposi. 

Qualsevol Grup podri demanar que es voti separadament 
una o diverses parts de la proposició; la Presidkncia accedira a 
la demahda si no en contradiu el sentit. 

2. El President de la Cambra o el de la Comissi6 podra acu- 
mular, als efectes del debat, les proposicions no de llei relatives 
a una mateixa qiiestió o a qüestions que tenen connexió entre 
el les. 

3. La Comissió a la qual correspondrii per raó de la rnatkria 
controlari, d’acord amb el procediment establert per l’article 
13 1, el compliment de les resolucions aprovades. 

Secció Cinquena 

Dels programes, plans, 
comunicats i informacions del Govern 

Article136 1131; R1311 

i ,  Si el Consell Executiu enviava al Parlament una comu- 
nicació, un programa o un pla, en relació amb els quals sollici- 
tava que el Parlament es pronunciés, la Mesa del Parlament 
manari que es publiqui o, atesa la seva naturalesa, que sigui 
distribu‘it als Grups parlamentaris, i ,  escoltada la Junta de Por- 
taveus, acordari si ha d’ésser tramitat pel Ple o per unit Cornis- 
si6 permanent legislativa, 

Passats deu dies, el debat i la votació de la comunicació, 
del programa o del pla podra ésser inclos en l’ordre del dia 
corresponent I 

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

4. Els membres del Govern podran respondre a les qiiesti- 
QJIS plantejades d?ma manera allada, conjunta o agrupades per 
ra6 de la rnatkria. Cadascun dels Grups que hauritn intervingut 

“2. 
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tindrh dret a un torn de rkplica, no superior als deuminuts. Si 
el Conseller replicava, el Diputat disposari d’un torn no super- 
ior als cinc minuts per a contrareplicar. 

5. Els Grups parlamentaris podran presentar propostes de 
resolució congruents amb la matbria objecte de la comunicaci6, 
del programa o del pla. 

6. La presentació, el debat i la votacib de les propostes de 
resolució es faran d’acord amb el procediment establert per 
I’article 124 per a les propostes subsegiients als debats generals, 
Les propostes que comportaran el rebuig total de la comunica- 
ció, del programa o del pia del Govern s’hauran de votar en 
primer lloc. 

Article 137 IR13 1 bis] 

1. Si el Consell Executiu enviava al Parlament una propos- 
ta en relació amb la qual la llei exigia que el Parlament es pro- 
nunciés prhviament a ia decisió administrativa, la Mesa del 
Parlament manar& que es publiqui i,  escoltada la Junta de Por- 
taveus, acordara si ha d’ésser tramitada pel Ple o per una co- 
missió permanent legislativa, en funció de la importhncisl de la 
qüestiú. 

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

Article 138 [RI31 ter] 

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

2. La sessió constara de les fases següents : exposici6 oral 
del Conseller, suspensió per un temps mdxim de quaranta-cinc 
minuts perqui5 els Diputats i els Grups parlamentaris hi puguin 
formular preguntes O fer observacions, i resposta del Con- 
seller; per a aquesta hltima part es disposarh, almenys, de dues 
hores. 

3, Les sessions no podran durar mes de quatre hores. 
4. Els membres del Consell Executiu hi podran compa- 

r6ixer assistits d’autoritats i funcionaris de llurs Departaments, 
i podran sollicitar que hi intervinguin. 

Capitoí 1V 

DeIs nomenaments i d’altres compethncies i procediments 

Article 139 [1321 

1. El Pie del Parlament, en convocatorin específica, desig- 
nar& els Senadors que representaran la Generalitat al Senat, 
d’acord amb I’apartat 1 de I’article 34 de I’Estatut de Catalunya. 

2. La Mesa, d’acord amb la Junta de Portaveus, fixara el 
nombre de Senadors que corresponen proporcionalment B 
cada Grup parlamentari. 

3. El President del Parlament fixari el termini en quk els 
representants dels diferents Grups hauran de proposar llurs 
candidats. Finit aquest termini, el President far& públiques les 

resolucions corresponents i convocarh el Ple del Parlament 
perque les ratifiqui. 

4. Si calia substituir cap dels Senadors a quk es refereixen 
els apartats 1 i 3 d’aquest article, el substitut ser& proposat pel 
mateix Grup parlamentari que el proposi. 

Article 140 [133] 

1. Celaborac5 de proposicions de llei a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats i la solkitud al Govern de 
I’Estat d’adopció d’un projecte de llei a qu8 es refereixen els 
apartats 2 i 3 de l’article 34 de I’Estatut de Catalunya, es faran 
d’acord amb allb que preveu aquest Reglament per ai procedi- 
ment legislatiu ordinari. 

2. Les proposicions i els projectes de llei a qu8 es refereix 
l’apartat anterior hauran d’ésser aprovats, en votació final, pel 
Ple del Parlament, per majoria absoluta. 

3, Per a la designaci6 dels Diputats que hauran de defensar 
les proposicions de llei en el Congrks dels Diputats, segons que 
preveu I’apartat 2 de l’article 34 de 1’Estatut de Catalunya, cada 
Diputat ascriurh un nom en la papereta corresponent. Resulta- 
ran elegits fins a un maxim de tres, en el nombre que prkvia- 
ment fixarh el Ple per majoria absoluta, els Diputats que ob- 
tindran més vots, Si calia, la votacib es repetira entre els qui 
n’hauran obtinguts mks. 

Article 141 [134] 

1. D’acord amb all0 que estableix l’apartat 4 de I’article 34 
de 1’EEstatut de Catalunya, arribat el cas, el Ple del Parlament, 
en convocatbria específica, adoptarh per majoria absoluta eis 
acords següents : 

Primer : Interposar el recurs d’inconstitucionalitat a quk es 
refereix I’apartat c> de I’article 161 de la Constitucib. 

Segon : Cornparkixer en els conflictes de competkncia a 
que fa referkncia l’apartat c) del número 1 de l’article 161 de la 
Constitució i designar el Diputat o els Diputats que representa- 
ran el Parlament. 

Tercer : Prescriure que sigui el Conseil Executiu de la Ge- 
neralitat qui comparegui en els conflictes a quZ: es refereix ei 
punt anterior. 

2. En el supbsit previst en el punt primer de l’apartat prece- 
dent, ser& preceptiu el dictamen previ de l’organisme consultiu 
a quk es refereix l’article 41 de I’Estatut de Catalunya. 

3. En el supbsit previst en ei punt tercer de l’apartat 1 d’a- 
quest article, hauran d’especificar-se amb claredat els preceptes 
de la disposició, o els punts de la resolució o de I’acta en vici 
d’incornpethcia, així corn les disposicions legals o constitucio- 
nals de les quals el vici resulti. 

Article 142 [R134bis] 

1. Els Grups parlamentaris o els Diputats que, d’aacord 
amb la Llei del Conseil Consultiu, comunicaran al President 
del Parlament la pretensió d’interposar recurs d’inconstitucio- 
nalitat hauran d’indicar expressament I’article o els articles que 
pretenen d’impugnar. 
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2. Publicada la proposta d’intesposicib de recurs d’inconst i- 
tucionalitat, s’obrira un termini, que finirh tres dies abans de 
comenqar la sessio cn quk s’haurh de debatre Sa dita proposta, 
per tal que tres Grups parlamentaris o la cinquena part dels Di- 
putats puguin presentar-hi propostes alternatives. Cap Grup 
parlamentari no podra presentar més d’una proposta de 
resolució. 

3. Tots els Grups parlamentaris i també els Diputats que 
hauran presentat propostes de resolucib disposaran de quinze 
minuts per a manifestar llur posicib. El President del Parlament 
poilri concedir-los un segon torn de cinc minuts. 

4. La Mesa ordenara la votacid, de les propostes 
presentades. 

Article 143 CR1351 

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

2. Els Grups parlamentaris hauran de presentar les candi- 
datures al Registre de I’OOficialia Major cinc dies abans de ]’inici 
de la sessió en que s’haura de fer €’elecció. La proposta haurh 
d’anar acompanyada del currículum dels candidats. Les propos- 
tes i els curricuiums seran comunicats duran les vint-i-quatre 
hores següents als altres Grups parlamentaris. 

3. Els Grups piirlarnentarjs podran formular reserves rao- 
nades als candidats proposats fins a quaranta-vuit hores abans 
de comenqar la sessi6 en qu& s’haurA de fer I’clecció. Si se’n 
formulava cap, la Mesa del Parlament decidiri definitivament, 
mitjanpnt una resoluci6 motivada, abans de I’inici de la dita 
sessi 6. 

Capítol V 

De les relacions del Parlament 
amb altres institucions o corporacions 

Secció Primera 

De les relacions del Parlament 
amb el Síndic de Greuges 

Article 144 [R135 bis] 

1, La Mesa del Parlament, un cop rebut I’infarme anual 
que el Síndic de Greuges ha de presentar al Parlament, n’ordc- 
nari la publicació i el trametrh a la Comissi6 del Sindic de 
Greuges. 

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

a> S’iniciara amb una exposicib del Sindic de Greuges. 
b) A continuaciú podrli intervenir un representant de cadas- 

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

c) Després de les respostes del Síndic de Greuges, la Mesa 
de la Comissib podrh obrir un nou torn perque els Diputats 
pugin formular preguntes o demanar aclariments; Ea Presidkn- 
cia fixara el nombre d’intervencions i la durada maxuima d’a- 
quest torn. 

3. El debat en el Ple de l’informe del Sindic de Greuges s’a- 
justarli al procediment segiient : 

a) El Sindic de Greuges exposara oralment un resum de i’in- 
forrne anual davant del Ple. 

b) Fini& I’exposició, el Síndic de Greuges s’ubsentarh del 
sali, de sessions i ,  tot seguit, podri intervenir un representant 
de cadascun dels Grups parlamentaris per fixar llur posicib, pes 
un temps maxim de quinze minuts. 

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

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

Secció Segona 

De les relacions del Parlament 
amb la Sindicatura de Comptes 

Article i45 [R 135 ter] 

1. La Mesa del Parlament, un cop rebuts els informes que 
la Sindicatura de Comptes presenta al Parlament, n’ordenarh la 
pu bl icacib. 

EI debat en la Comissió de la Sindicatura de Comptes s’i- 
niciarh amb la presentació de Viinforme pel Sindic Major de la 
Sindicatura de Comptes o pel membre que el Ple d’aaqwesta 
hauri designat per informar cl Parlament. 

3. PodrA intervenir després, per un temps mixirn de deu 
minuts, un representant de cada Grup parlamentari, i hi podrfi 
haver un torn de rkplica de cinc minuts. 

4. Els Grups parlarnentaris podran presentar propostes de 
resolució congruents amb I’informe objecte del debat, tant si 
van adrec;ades a la Sindicatura de Comptes com si van adreqa- 
cies a qualsevol de les institucions o els ens que la Sindicatura, 
d’acord amb les lleis, ha de fiscalitzar. Per a qualificar la con- 
gruencia de les propostes, la Mesa atendri exclusivament el 
que reflecteix o manifesta directament el  text de I’informe, 
perb no les referencies incidentals ni tampoc les fetes en la pre- 
sentació de l’informe a la Comissió. 

5 ,  La presentació, el debat i la votació de les propostes de 
resolució es h a n  d’acord amb el procediment establert per 
i’article 124 per a les propostes subsegüents als debats generals. 
Les propostes que comportaran el rebuig total de l’informe 
s’hauran de votar en primer lloc. 

6. Les resolucions de la Comissió de la Sindicatura de Co- 
mptes s’han de publicar en el Burileti Oficial del Purlamrnt de 
Catalunya. Tambe s’han de publicar en el Diari Qficid úe la Ge- 
neralitat de Catalunya. 

2. 
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Article 146 [R135quater] - 
Les propostes de resoluci6 que tindran per objecte encoma- 

nar un informe a la Sindicatura de Comptes seran tramitades 
com a proposicions no de llei per la Comissi6 de la Sindicatura 
de Comptes, llevat de les propostes de resolució subsegüents 
al debat d’un informe que acorden d’arnpliar-lo o de completar- 
ne determinats aspectes. 

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

2. La Comissi6 podrh designar, si escau, una ponhcia per 
a estudiar l’informe. 

3. El debat en Comissi6 s’lniciari amb la presentació de 
l’informe sobre el Compte General de la Generalitat pel Síndic 
Major de la Sindicatura de Comptes o pel membre que el Ple 
&aquesta haurh designat per informar el Parhnent. Tot 
seguit, podri fer us de la paraula, per un temps maxim de 
quinze minuts, un representant de cada Grup parlamentari. 

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

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

4. Els Grups parlamentaris podran presentar propostes de 
resoluci6 congruents amb l’inforrne objecte del debat. 

La presentació, el debat i la votació de les propostes de reso- 
lució es faran d’acord amb el procediment establert per l’article 
124 per a les propostes subsegüents als debats generals. Les 
propostes que comportaran el rebuig total de I’informe 
s’hauran de votar en primer llac. 

5 .  El Dictamen de la Comissió, amb les propostes de reso- 
lució aprovades, haurh d’esser sotmi% al Ple del Parlament i 
serh objecte de debat de totalitat, amb un torn a favor i un torn 
en contra de quinze minuts cada un. Els Grups parlamentaris 
que no hauran intervingut disposaran d’un torn cada un, no 
superior als deu minuts, per fixar llur p~sició. 

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

Si l’informe era aprovat, caldrh comunicar-ho també a la Sin- 
dicatura de Comptes. 
7. L’acord del Ple del Parlament hauri d’ksser publicat 

tant en el Butlletí Qficial del Parhmmt de Catalunya com en el 
Diari Qfjciul de la Generalitat de Gmiunya 

Secció Tercera 

De les relacions del Parlament 
amb la Corporaci6 Catalana de Radio i Televisió 

Article 148 [R135sexies] 

1. Els Diputats poden formular preguntes a respondre oral- 

ment i a respondre per escrit al Consell d’AdministraciÓ O a1 
Director General de la CCRTV. 

2. Les preguntes a respondre oralment seran contestades 
en el si de la Comissió de control parlamentari de l’actuacib de 
la CCRTV pel President o pel membre del Consell d’Admi- 
nistraci6 que aquest darrer designi i pel Director General de la 
CCRTV. 

3. Per a cada període de sessions la Mesa del Parlament, es- 
coltada la Junta de Portaveus, fixari la setmana de cada mes en 
quk s’haurh de reunir la Comissió de control parlamentari de 
l’actuació de la CCRTV per a la substanciacib de les preguntes. 

4. La Mesa del Parlament Eixara el nombre mixirn de pre- 
guntes a respondre oralment en cada sessió. 

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

6. La Mesa de la Comissió podrh ordenar les preguntes per 
ra6 de la materia; tanmateix el preguntant podrh no acceptar 
hrdenació proposada. El President de la Comissió podra deci- 
dir l’agrupacib de preguntes, si hi havia acord entre pregun- 
tants i preguntat. 

7, Els representants del Consell d’Administraci6 i el Direc- 
tor General de la CCRTV podran compareixer a les reunions 
de la Comissió acompanyats de chrrecs de l’esmentat ens. 

8. En tot allb que no és regulat per aquest article s’aplicarii 
el que estableixen els articles 132 i 133. 

Article i49 [Ri35septies] 

1. A petició prbpia o quan ho sollicitara la Comissi6 de 
control parlamentari $e I’actuació de la CCRTV, el Consell 
d’AdministraciÓ, mitjanqant el seu President O el membre que 
el Consell haura designat, o el Director General hi compareixe- 
ran per tenir una sessió informativa, amb inclusió previa de la 
qiiestió en ]’ordre del dia. 

2. Aquestes sessions es regiran pel que dispusa el Regla- 
ment sobre les sessions informatives dels Consellers a les 
Comissions, 

En el marc del que estableix I’article 40, la Comissió de con- 
trol parlarnentari de I’actuacib de la CCRTV podrh demanar in- 
forma& i documentació al Consell d’Administraci6 i al Direc- 
tor General de la CCRTV, sollicitar ta preshicia davant seu 
dels diversos chrrecs de Veesmentat ens perquk informin de 
totes les qiiestions sabre les quals Seran consultats i sollicitar 
la preskncia d’aaltres persones amb la mateixa finalitat. 

Article 151 IR135noviesl 

La Comissi6 de control parlamentari de l’actuaci6 de la 
CCRTV, podri nomenar grups de trebdl per a realitzar les fun- 
cions de control esmentades en els articles anteriors, per a 
intervenir en tots aquells assumptes que li encomani la Mesa 
del Parlament d’acord amb l’article 39.1 i per a estudiar la docu- 
mentació i les qüestions prbpies de la seva comesa. 
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T~TOL v 
De l’ordre i dels serveis del Parlament 

Capitol I 

De l’ordre, de l’assisthcia i de la disciplina 

Secció Primera 

Secció Segona 

De les crides a tornar a la qüestih i a l’oordre 

Article157 11411 

Els oradors seran cridats a tornar a la qüestió sempre que se 
n’apartin, sigui per digressions estranyes ai punt de que es 
tracta, sigui perque insisteixin en punts ja discutits o votats. 

De I’ardre a la Cambra 
Article 158 [1421 

Article 152 1361 

Durant les sessions del Ple o dc les Comissions, els Diputats 
tenen I’obligació de respectar les regles d’ordre establertes per 
aquest Reglament, d’evitar tota mena de pertorbació o des- 
ordre, acusacions o recriminacions entrc ells, expressions in- 
convenients al decorum de la Cambra, interrupcions als ora- 
dors sense auiorització del President i de fer fis de la paraula 
mbs temps de l’autoritzat, corn també d’entrebancar delibera- 
dament el curs dels debats o d’obstruir el treball parlamentari. 

El Diputat que violi les regles d’ordre establertes en l’article 
152 d’aquest Reglament sera cridat a l’ordre pel President. 

Article 159 C1431 

El Diputat que cregui que un altre no s’atén al Reglament, 
~ I Q  s’hi adreqari directament a fi de fer-l’hi complir, sinó que 
ho far& al President. 

Secció Tcrcera 
Article 153 [ 1371 

De les sancions per absentisme o indiscipIina 
El públic assistent ti les sessions del Parlament ha de mante- 

nir sempre silenci i ordre, i no li sbn permeses manifestacions 
d’aprovació o dc desaprovacib, de qualsevol mena que siguin. 

Article i 54 [ I381 

Tant els Diputats corn cls membres del públic estan sotme- 
sos als poders disciplinaris del President i de la Cambra, d’acord 
amb aquest Reglament. 

Article 155 [ 1391 

1. El President pot suspendre o aixecar la sessió en cas d’al- 
darull o de desobedikncia obstinada d’un Diputat, sens perjudi- 
ci d’iaplicar-li les sancions corresponents en la mateixa sessib o 
en la vinent. 

PrBviarnent a la suspensió o a l’aixecament de la sessió, 
el President advertir6 la Cambra de la possibilitat de prendre 
aquestes mesures. 

3 .  La suspensii) durarh un mhxirn de mitja hora i tot seguit 
la sessió es reprendrh de ple dret. 

2. 

Article i 56 [ 1401 

1. El President pot ordenar I’expulsió immediata de 
tothom qui, de la tribuna del públic estant, no s’atingui a les 
disposicions de I’articlc 153; si cometia una infracció greu, seri 
eond~iit davant les autoritats competents, 

2. En cas de desordre o de tumult, el President pot ordenar 
el desallotjamenl de la tribuna del públic. 

Article 160 [ 1441 

1. El Diputat que sense justificació suficient, o sense 
I’autorilzaeib necessiiria, assisteixi a tres sessions consecuti- 
ves del Ple o de les Comissions, indistintament, o a cinc d’al- 
ternes, durant un periode de sessions, a proposta del President 
del Parlament, bé ii iniciativa propia, bk a iniciativa del Presi- 
dent de la Comissió respectiva, pot esser privat del dret a perce- 
bre I’assignació economica d’un mes i dels altres drets que li 
concedeix aquest Reglament, 

2. L’acord sera pres rnitjant;ant resolució motivada per la 
Comissib de 1’Estattut dels Diputats, la qual assenyalara l’ex- 
tensió i la durada de les sancions. 

3. Per ordre de la Mesa del Parlament, que en aquest punt 
prendra les providbncies pertinents, les absencies injustificades 
dels Diputats a les sessions han d’ésser publicades en el Diari 
de Sessions, 

Article i61 [ 1451 

1. Ets Diputats han de solkitar al President del Parla- 
ment, r? través del seu Grup, l’autorització per a no assistir als 
t re bal Is parlamentaris. 

2. L‘autorització no pot ésser mai indefinida. 

Article 162 [ 1461 

1, La segona crida a I’ordre feta a un Diputat dintre la ma- 

Primer : Una menció especial en l’acta de la sessió. 
teixa reunió comporta : 
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Segon ; Yadvertiment de retirar-li la paraula, si calia cridar- 
10 a I’ordre per tercera vegada. 

2. La tercera crida a I’ordre feta a un Diputat dintre la ma- 
teixa reunió comporta la privació del dret a fer Ú s  de la paraula 
per al temps que resta de reunió. 

3. EI Diputat que hagi estat cridat a l’ordre per tercera 
vegada. pot fer i ~ s  de la paraula per a justificar-se al final de la 
reunió, prkvia autoritzacib expressa del President. L‘exposfció 
de lajustificstcib no pot passar de cinc minuts, i pot fer-la el 
mateix Diputat o un altre en qui l’hagi delegada. 

Secció Cinquena 

De l’ordre dins el recinte parlamentari 

Article 167 11511 

EI President vetlla pel manteniment de l’ordre dins totes les 
dependbncies del Parlament. A aquest efecte, pot prendre 
totes les mesures que consideri pertinents, incloent-hi de 
posar a disposició judicial Ies persones culpables. 

Article I68 [152] 
Article 163 I1471 

1. Si la crida a l’ordre era motivada per paraules ofensives 
adreqades a les institucions pljbliques, a un altre Diputat u a 
qualsevol altra persona, podrh donar lloc a l’expulsi6 de la 
Cambra per a la resta de la reunió. 

2. Previa rectificacib, hom podri retirar les expressions a 
quh es refereix l’apxtat anterior i demanar que no constin en 
acta. El President del Parlament decidira en aquesta qüestió. 

Tothom qui en les dependencies del Parlament, tant si hi ha 
sessió com si no n’hi ha, sigui Diputat o no, promogui des- 
ordres greus d’obra o de paraula, en ser& expulsat immediata- 
ment. A mks, si es tractava d’un Diputat, el President el sus- 
pendra a I’acte de la seva condició pel termini rnixim d’un 
mes, sens perjudici que el Ple del Parlament, a proposta de la 
Mesa i d’acord amb a l b  que preveu I’apartat 2 de l’article 164 
d’aquest Reglament, pugui ampliar o agreujar la sanció. 

Secció Quarta Capítol II 

De E’exclusió temporal del PmIament d’un Diputat Dels serveis del Parlament 

Article 164 11481 Article 169 [153] 

I .  Pot ésser sancionat amb l’exclusió ternporal del Parla- 
ment : 

Primer : El Diputat que el President hagi de cridar a l’ordre 
per quarta vegada en la mateixa reuni6, 

Segon : El Diputat que, complerta la sanció prevista en 1 ’ ~ -  
ticle 160 d’aquest Reglament, recaigui en la falta. 

Tercer : El Diputat que provoqui aldarull dins el saló de ses- 
sions o en un altre lloc de1 recinte parhmentari. 

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

acordades pel Ple del Parlament per majoria absoluta, previ dic- 
tamen motivat de la Comissib de I’Estatut dels Diputats, a pro- 
posta del President del Parlament, bé a iniciativa propia, bé a 
iniciativa del President de la Comissi6 respectiva. 

1. EI Parlament ha de disposar dels mitjans materials i 
humans necessaris per a complir les seves funcions, i en parti- 
cular de serveis tkcnics, de documentació i d’assessorament, 
dirigits administrat ivament 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 I70 11541 

1. El Parlament ha de tenir una Biblioteca amb la bibliogra- 
fia bhsica de les institucions catalanes i de dret parlamentari 
comparat. 

2. El pressupost de la Cambra contindrh anualment una as- 
signaci6 per a la Biblioteca. 

Article 165 [1493 
Article 171 11551 

El Diputat que no complís allb que estableix l’article 9 d’a- 
quest Reglament pot ésser sancionat amb l’exclusib temporal 
del Parlament, tot seguint els procediments establerts en I’a- 
partat 2 de i’article 164, 

Article 166 [ISOI 

L’exclusib temporal d’un membre del Parlament comporta : 
Primer : La prohibició de prendre part en les tasques del 

Segon : La privació de l’assignació economica, entesa glo- 
Farlament durant el temps de l’exclusió. 

balment, durant aquest mateix temps. 

1. Els serveis del Parlament s’ordenaran d’acord amb les 
normes de rhgim i de govern interior del Parlament elaborades 
per la Comissió de Govern Interior d’acord amb el que esta- 
bleix l’article 46 d’aquest Reglament. 

2. La interpretació de les normes esmentades en l’apartat 1 
d’aquest article correspon a la Comissió de Govern Interior, i 
la seva execució, a la Mesa dei Parlament. 

Article 172 h561 

1. L‘Oficial major del Parlament, sota la direcció del Presi- 
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dent i de la Mesa, és el cap superior de tot el personal i de tots 
els serveis del Parlament i compleix les funcions tecniques de 
sosteniment i d’assessorament envers els brgans rectors d’a- 
quest, assistit dels lletrats del Parlament adscrits a I’Oficialia 
major, 

2. L’Oficiai major 6s nomenat per la Mesa de la Cambra, a 
proposta del President, d’entre eis lletrats del Parlament. 

Disposicions Transitbries 

Primera [DT41 

Sens perjudici del procediment que pot derivar-se de la regu- 
lació feta per les lleis del Parlament respecte a all0 que es 
preveu en els apartats La) de l’article 14, I de l’article 27 i 3 de 
I’article 28 de 1’EEstatut de Catalunya, l’aprovacio pel Parlament 
dels acords a quk es refereix I’apartat 1 de I’article 27 de !’Esta- 
tut de Catalunya es fara per majoria absoluta. 

Segona [DT51 
De la caducitat de ies 

tramitacions pariamen t aries 

Article 173 [R 1571 

A la fi de cada legislatura caducaran tots els tramits parla- 
mentaris pendents d’exarnen i de resolucib pel Parlament, 
llevat dels que, d’acord amb el Reglament i amb la Llei, corres- 
pon de coneixer a la Diputaci6 Permanent. 

Article 174 [RI 581 

1. Si a les Corts Generals caducava la tramitació d’una Pro- 
posició de Llei presentada pel Parlament de Catalunya a la 
Mesa del Congrés deis Diputats, ei Ple del Parlament, a pro- 
posta de la Junta de Portaveus, per majoria absoluta, podra 
acordar que en sigui reiterada la presentacio i confirmar els di- 
putats que havia designat per& la defensessin. 

2. Si el Parlament de Catalunya es dissolia abans d’haver 
estat feta la defensa d’una Proposicib de Llei presentada a la 
Mesa del Congrés dels Diputats, el Ple del Parlament, d’acord 
amb I’article 140.3 del Reglament, podrh designar els nous di- 
putats que i’hauran de defensar en el Congrés dels Diputats o, 
a proposta de la Junta de Portaveus, per majoria absoluta, 
podsa acordar la retirada de la Proposicici de Llei presentada. 

Mentre no haura estat constitu’it el Tribunal Superior de Jus- 
tícia de Catalunya, I’Audiencia Territoriai de Catalunya en Ple 
sera competent als efectes que estableix l’apartat 2 de I’article 
3 I de I’Estatut de Catalunya. 

Disposicions Finals 

Primera DF21 

Les reformes d’aquest Reglament es tramitaran pel procedi- 
ment establert en els articles 110 i I 1  1, perb sense la intesven- 
ci6 del Consell Executiu. 

Segona [DF3] 

El present Reglament entrarh en vigor I’endemli d’haver-se 
publicat al Butllcti Q,ficiu/ del Parlumenr de Catalunya. 

De la Reforma [RDF] 

Aquesta Reforma del Reglament entrara en vigor l’enderna 
d’haver-se publicat al ButIJeti Q/kiai del Parlament de 
Catalunya, 

APkNDJX DEL REGLAMENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

CRITERIS INTERPRETATIUS DELS ARTICLES 
DEL REGLAMENT DEL PARLAMENT 

Funcib Pública- s’equiparen als funcionaris en situacib de ser- 
veis especials als efectes del que disposen I’article 12.3 i els 
concordants del Reglament. (18.03.85; BOPC, 52/fI, 2373) 

A l’article 12 

Apartat 3 
A l’article I3 

Apartat 2 
Els Diputats funcionaris que es troben en situació d’actiu 

perb que no perceben cap remuneració corn a funcionaris 
perquk hi han renunciat -d’acord amb el que disposa la Llei 
20/82, del 9 de juny, d’Incompatibilitats en el Sector Pirbiic, i 
la Llei 30184, del 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la 

1. El dret a obtenir inforrnacib dels organismes públics de- 
pendents de la Generalitat és un dret reconegut intuituprsonae 
als diputat sen I’exercici de llur funci6. 

2. Els organismes pllxblics dependents de la Generaiitat 
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han de facilitar al diputat, bé directament, bé mitjanwnt la Pre- 
sidkncia del Parlament, la informació soklicitada, o permetre-li 
d’accedir lliurement a la documentació sollicitada perquk I’es- 
tudi[ i prengui les notes que creurh oportunes si, atesa l’indole 
de la documentacib o la normativa vigent, no li’n poden facili- 
tar copia. (20.01.87; BOPC, 1 75/14 8954) 

Apurtat 3 

Els Diputats, en l’exercici de llur funció, d’acord amb l’arti- 
cle 13.2 del Reglament, poden demanar informació als organis- 
rnm públics dependents de la Generalitat. Per a fer efectiu el 
que disposa l’apartat 3 de l’article 13, els Diputats han de dema- 
nar la informstci6 bé per mitjh de la Presidencia del Parlament, 
bé directament; en aquest darrer cas, ho han de notifimr ai Pre- 
sident del Parlament. Si, passats trenta dies, les autoritats O 
I’AdministraciÓ requerides no faciliten allb que se’ls ha dema- 
nat, ni manifesten al President del Parlament les raons que els 
impedeixen de fer-ho, el President del Parlament, a requeri- 
ment del Diputat sollicitant de la informaci6, d’acord amb 1’0- 
bligació que té encomanada de fer complir el Reglament, ha de 
requerir a I’AdministraciÓ o a les autoritats dites el compliment 
de l’article 13.3 del Reglament. (1 7. OS, 83; BOPC, 1374 5578) 

A I’artide 26 

clusivament davant els Tribunals de Justícia, Per tant, el Presi- 
dent del Parlament pot representar judicialment el Parlament 
de Catalunya i atorgar poders a lletrats i a procuradors per a la 
defensa judicial i extrajudicial dels interessos del Parlament. 
(2 7. OI, 82; BOFC, 641.2250) 

A I’article 37 

Apartat I 

El President d’una Comissió nom& pot ésser substituTt pel 
Vice-president de la mateixa Comissió. (26.02.85; BOPC, 
48fl1,2143) 

A l’artide 38 

Apartat 3 

Aquest apartat, quan diu <(les Comissions poden reunir-se 
durant el període de vacances parlamenthies H, s’interpreta en 
el sentit que s’ha d’entendre concordat amb l’article 56.2 i 3 
del Reglament, i, per tant, que la convocatbria d’una Comissió 
ha d’ésser acordada per la Diputació Permanent. (13.08,82; 
BOPC, 931,3601) 

Apartat I ,  punts quart i cinquk 
A I’artide 39 

La qualificaci6 i l’admissió a trhmit de les esmenes presenta- 
des ha d’ésser feta per la Mesa de l’brgan a qui en correspon la 
tramitació, abans que no seran publicades. (24,03.81; BOPC, 
m r ,  730) 
Apartat 2 

1, Si un Grup discrepa d’una decisió adoptada per la Mesa 
d’una Comissió u del Parlament quant al compliment de les 
funcions a qwk es refereixen els punts quart i cinquk de l’apartat 
1 de l’article 26, en pot sotlicitar la reconsideracib. 

2. Aquesta sdlicitud ha d’ésser presentada davant la Mesa 
del Parlament, com a mhxim, dos dies després d’hhaver-se pu- 
blicat el text impugnat, i, si no ho ha estat, abans que I’brgan 
corresponent sotmeti el text a votacib. 

3. La presentació de la soklicitud susph el trhmit fins que 
la Mesa del Parlament pren la decisió. 

4, La Mesa del Parlament no admet a trhmit cap recurs re- 
latiu a un escrit que ha perdut la seva condició originaria pel fet 
d’haver estat votat per la Comissió o pel Ple. 

5.  La Mesa del Parlament disposa d’uun termini de quatre 
dies per a resoldre definitivament mitjangant resolució motiva- 
da; prkviament ha $’escoltar la Junta de Portaveus. (U4.07.84; 
ROFC, 71rt 135) 

A I’article 27 

La representacib de la Cambra que té el President del Parla- 
ment ho és tant als efectes interns com als efectes externs, in- 

Apariat 2 

2. Si la Comissió o la Ponkncia volen sollicitar una amplia- 
ció dels terminis reglamentaris, cal que ho facin abans que 
aquests fineixin. (1 6.07.81; BOPC, #U/[, 1248) 

A I’wrticle 44 

Aquest article s’interpreta en el sentit que la Mesa de la Co- 
missió de Reglament ks la Mesa del Parlament, amb els chrrecs 
corresponents. (10.09.80; BOPC, I M ,  446) 

A l’aarticle 46 

Aquest article s’interpreta en el sentit que la Mesa de la Co- 
missió de Govern Interior 6s la Mesa del Parlament, amb els 
cirrecs corresponents. (10,09. SO; BOPC, 1 8 4  446) 

A I’m#icle 55 

1, tes sessions de la Diputació Permanent es tenen a porta 
tancada. Hi poden assistir els representants dels mitjans de co- 
municacib social degudament acreditats, llevat que la Diputa- 
ció Permanent, d’acord amb l’aticle 60.1 del Reglament, 
acordi de tenir sessió secreta. 

2, La designació i el nomenament dels membres de la Di- 
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putació Permanent que, d’acord amb els articles 52.1 i 36. I, co- 
rresponen als Grups parlamentaris s’ha de fer sempre per escrit 
adrecat al President dei Parlament; les substitucions tenen 
sempre carhcter de permanents. 

3. El sistema de debat i votació en les sessions de la Diputa- 
ci6 Permanent és el que el Reglament fixa per a les sessions 
plenaries. 

4. Els membres del Govern poden assistir a les sessions de 
la Diputació Permanent amb veu perb sense vot. Els 1. Srs. Di- 
putats que no són membres de ia Diputació Permanent poden 
assistir a les sessions d’aquesta sense veu ni vot. (22.07.82; 
ROPC, 954 3666) 

A l’article 56 

Apartat 3 

La convocatoria d’una sessió plenaria extraordinaria corres- 
pon al President dei Parlament per acord de la Diputaci6 Per- 
manent O a petició del President de la Generalitat. La fixació 
de i’ordre del dia de la sessió extraordinaria, tant dei Ple com 
de les Comissions, correspon al Fresident del Parlament, d’a- 
cord amb la Junta de Portaveus, tal com disposa i’article 62.2; 
necessiriament ha d’incloure en l’ordre del dia el tema o els 
ternes que han motivat I’acord de la Diputació Permanent o la 
petició del President de la Generalitat. (22.07.82; BOPC 9-54 
3666) 

’ 

A l’article 59 

Aprtat  2 

En relació amb I’assistencia dels mitjans de comunicació 
social degudament acreditats a les sessions de les Comissions 
d’investigació (art. 48 del Reglament), s’interpreta el que dis- 
posa aquest apartat en el sentit que aquells poden assistir a les 
sessions de les Comissions d’investigacid, quan aquestes tenen 
activitats propiament informat ives o d’enquesta a persones re- 
querides perqui! hi prestin declaració, per6 no quan preparen i 
elaboren eis informes i els dictamens que han d’ésser presen- 
tats a debat i votació en el Ple. (13.10.82; BOPC, lOO/I, 3980) 

En relacib amb l’assistkncia dels mitjans de cornunicaci6 
social degudament acreditats en la discussi6 en Comissió 
d’una esmena a la totalitat d’un projecte de llei, s’interpreta el 
que disposa aquest apartat, quan parla que aquells hi poden as- 
sistir (< llevat quan les Comissions preparen dictimens que 
calgui elevar al Plcn, en ei sentit que la dita discussib s’ha de 
considerar inclosa en l’excepció prevista. (19.10.82; BOPC, 
I O M ,  4001) 

A l’article 62 

Ap,wfat 4 

La paraula ({assumpte )) s’entén que inclou també el concep- 
te de <( pregunta u. (2609.80; BOPC, I M ,  446) 

Entre les causes d’alteració de I’ordre del dia, es considera 
d’oofici l’exercici del dret dels Diputats, dels Grups parlamenta- 
ris o del Consell Executiu, de solelicitar dictamen sobre l’ade- 
quació d’un projecte o proposició de llei a 1’Estatut de Catalu- 
nya, tal com disposen els articles 8 i 9 de la Llei del Consell 
Consultiu, ates que aquesta Llei ha estat aprovada després que 
ei Reglament, (20.10.81; BOPC, M i ,  1613) 

A l’article 64 

Apartat I 

I .  Tal com és regla consuekJdin8ria en la majoria dels sis.\=- 
mes parlamentaris democcitics i en congruencia amb el que 
disposa l’article 64.1 del Reglament, es considerara decaiguda 
i ,  per tant, perdri tota la virtualitat per a la tramitació parla- 
mentaria qualsevol proposta que no sigui defensada o mantin- 
guda per a la votació per qui la va presentar, sempre que l’organ 
del Pariament i I’autor de la proposta hagin estat convocats 
segons el Reglament. 

Malgrat el que disposa l’aapartat anterior, l’autor de la 
proposta pot delegar-ne en qualsevol altre Diputat la defensa o 
el manteniment per a la votacih 

3. La proposta també ha d’ésser posada a votaci6 si qualse- 
vol dels membres de I’brgan parlamentari ho sol4icita a la 

2. 

 em (07.12.83; BOPC, m / r ,  72 781 

Aparfat 4 

El.quc disposa aquest apartat es pot aplicar a les preguntes a 
respondre oralment en el sentit que els senyors Diputats pre- 
gun tants, amb comunicació previa al President, poden dema- 
nar d’ésser substitu’its per un altre Diputat del mateix Grup. 
( I  7.02.81; BOPC, 204 52.5) 

A l’articre 67 

Aportat 3 

La contradicció a que es refereix aquest apartat s’ha d’en- 
tendre amb carkter restrictiu una negativa concreta de la 
veracitat de les manifestacions del Diputat orador. (Q9.10.80; 
BOPC, IM, 446) 

A l’artick 81 

La votació mftjanqant boles blanques i boles negres es fa per 
a qualificar actes o conductes personals que siguin objecte de 
sanci6 penal en l’ordenament vigent, que puguin ésser consi- 
derats indignes, i per a decidir en els procediments establerts 
pels articles 16, cinque, 17, 164.2, 165 i concordants del Regla- 
ment. (27.1Oa8l;B0PC, 49/1, 1639) 
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A l’article 84 
- 

Apartat 2 

Els periodes de vacances parlamenthies fixats per I’article 
84.2 del Reglament afecten tant els terminis de quk dispusen 
els Diputats com els terminis de quk disposa el Consell Execu- 
tiu, llevat que el Reglament del Parlament ho ordeni altra- 
rnen t , (2 7. O 7.84; BUPC, M I ,  I 7 7) 

A l’article 85 

Criteris per a concedir la prorroga de terminis : 
I. r La Mesa considera l’ampliació dels terminis per a la pre- 

sentació d’esmenes, si es demanen per un periode inferior a 
quaranta-vuit hores. 
2~ La Mesa adopta un criteri restrictiu en i’ampliacib de 

terminis per períodes mes llargs. 
3. En cas de projectes o proposicions de llei espeeialment 

complexos, la Mesa acorda, per iniciativa prbpia, l’arnpliació 
de terminis, d’acord amb el que disposa l’article 85 del Regla- 
ment. (I 9.05.81; BOPC, 334 9.52) 

A l’article 93 

Apartat I 

1. Si la Mesa dei Parlament té coneixement que s’ha pro- 
duit un defecte de forma en I’admissió a trhmit dels projectes i 
de les proposicions de llei, en relaci6 amb els articles 93 i 106 
del Reglament de la Cambra, ha de prendre les mesures adients 
per a resoldre aquest defecte de forma. 

2. Tan bon punt la Mesa rep la documentació que manca, 
la tramita i, si s’escau, obra un termini de presentacib 
d’esmenes. 

3. Els defectes de forma a qu& es refereix l’apartat 1 d’a- 
questa norma no afecten la validesa del procediment legislatiu 
que s’ha efectuat fins en aquell moment. (29.11,84; ROPC, 
28/11, 3060) 

A l’article 94 

Apartat I 

EE que disposa l’apartat 1 d’aquest article s’interpreta en el 
sentit que la Mesa de la Comissió és qui tk compethcia per a 
declarar I’admissibilitat O la inadmissibilitat de les esmenes. 
.(I O. 03.81; BOPC, 26/1, 7301 

Aprtat  4 

Les esmenes de modificació han de proposar un text alterna- 
tiu clar i concret, amb la mateixa especificacib, si més no, que 
el text que es modifica, per tal de no deixar oberta la possibilitat 

de diferents interpretacions o alternatives, en cas que l’esmena 
prosperi. (10.03.s1; BQPC, 2 6 ~ ~  70 7) 

A l’article 97 

Apartat I 

Si la Comissi6 o la Ponkncia volen sdlicitar una ampliaci6 
dels terminis reglamentaris, ca1 que ho facin abans que aquests 
fineixin. (16.07,81; BOFC, 4 0 4  1248) 

Apartat 3 

Per a fer més bgils les tasques legislatives en Comissió, les 
Ponencies de les Comissions poden suggerir textos majoritaris 
(bé incorporant e1 text d’alguna esmena, bé proposant una 
esmena transaccional) que rectifiquin ei text iniciai dei projecte 
o de la proposició de llei. Aquest suggeriment no ha de signifi- 
car la pkrdua dels drets de cada Diputat o Grup de mantenir els 
vots particulars o les esmenes que hagin presentat, ni dispensa 
tampoc de l’estricta observranCa de I’article 97 del Reglament. 
Perque els textos suggerits siguin admesos a trimit per la Co- 
missi6 cal : 

l . r  Que realment tendeixin a assolir un acord entre esme- 
nes ja formulades i el text de I’article. 

2.0 Que un membre de la Comissi6 els presenti per escrit a 
la Mesa d’aquesta. El simple fet que el text suggerit consti de 
I’informe de ía Ponhcia no eximeix de la presentació per 
escrit. 

3.r Que la presentació del text vagi acompanyada d’escrit 
de retirada de les esmenes respecte a les quals es transigeix. 
(18.11.80; BUPC, 1 9 4  485) 

A l’article 112 

Les esmenes de modificació han de proposar un text alterna- 
tiu clar i concret, amb la mateixa especificacib, si més no, que 
el text que es modifica, per tal de no deixar oberta la possibilitat 
de diferents interpretacions alternatives en cas que I’esrnena 
prosperi. (01.12.81: BOPC, 584 i 922) 

A I’artide 11 2 

Apartat 3 

Les esmenes que comporten altes en I’estat de despeses han 
de proposar, en la mateixa esmena, una baixa d’una quantia 
igual. La baixa s’ha de proposar en la mateixa esmena de 
manera que Yalta i la baixa es puguin debatre i votar conjunta- 
ment i no pot ésser aprovada l’una sense I’altra, (01.12.82; 
BUPC, %/I, 1923) 

Les esmenes que es presenten ai projecte de llei de Pressu- 
post de la Generalitat i de les seves Entitats Autonomes s’han 
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de referir al text articulat o als estats d’autaritzacib d’ingressos 
o de despeses (docurnen ts P. 1 i P.2). No es poden admetre a 
tritmit les esmenes que es refereixen a les membries, als anne- 
xos i als documents que acompanyen el pressupost. 

Qualsevol concepte de I’estat de despeses, perb, pot ésser 
objecte d’esmcna que proposi una major especificacib, un des- 
glossament o una agrupació. 

Ates que l’article 27.2 de la Llei de Finances Publiques de 
Catalunya disposa que el pressupost de la Generalitat s’ha d’a- 
provar equilibrat entre l’estat d’ingressos i I’estat de despeses, 
si, finalitzat el debat en Comissió, corn a conseqiikncia 
d’haver-se aprovat baixes en l’estat de despeses sense destina- 
ció determinada el pressupost resulta desequilibrat, es proce- 
deix a rcduir I’estat d’ingressos en la quantia necessaria, apli- 
cant aquesta reducció al concepte <<emissi6 de deute)). En cas 
que aquest concepte no sigui en el projecte de llei, la Comissib 
decideix en quin altre concepte de l’estat d’ingressos s’apfiea la 
reduccib. En cas que el desequilibri es produeixi en la tramita- 
ció davant el Ple, cal procedir de la mateixa manera, i és el Ple 
qui decideixi on s’aplica la baixa en el cas que no existeixi el 
concepte <<emissió de deute H. (OI. 06.83; BOPC, 141/!, 58013) 

D’acord amb el que disposen els articles 112, 113 i concor- 
dants del Reglament, poden &ser admeses a trarnit esmenes 
de retorn que afecten la totalitat d’una seccib del pressupost 
sense acompanyar una nova proposta de distribució dels crk- 
dits. (14.06.83; B O K ,  143/1, 5883) (ü6.05.8rj; ROPC, 130/JI, 
6406) 

A l’article 118 

I .  Quan la naturalesa d’una proposició de llei ho aconsella 
o la seva simplicitat de formulació ho permet, el Ple de la 
Cambra, a proposta de la Mesa, escoltada ia Junta de Portaveus 
o a la iniciativa d’aquesta, pot acordar que la dita proposició es 
tramiti directament i en lectura Única davant del Ple. 

2. Les previsions de I’apartat anterior només es poden apli- 
car a les proposicions de llei signades per tots els Grups parla- 
mentaris, exceptuades les proposicions de llei de desenvolupa- 
ment bhsic de 1’EEstatut de Catalunya que s’acordi que siguin 
tramitades segons el procediment que estableix I’article I 10 
del Reglarnen t. 

Exercida la iniciativa i plantejada la petició perqul: sigui 
tramitada en lectura h i ca ,  la Mesa del Parlament ordena de 
publicar la proposicih de llei i de remetre-la ai Consell Executiu 
perqui: manifesti si la pren en consideració i dóna la conformi- 
tat o no a la tramitació en el cas que impliqui augment de crk- 
dits o disminució dels ingressos en el pressupost en curs. 

4. L’acord de tramitar-la en lectura Única comporta la 
presa cn consideracib. Adoptat I’acord, per al debat i votació de 
la proposició de llei, cal aplicar el procediment que estableix 
I’article 1 18.2 del Reglamcnt. (20.04.82; BOPC, 7M, 2766) 

3. 

de Ea Generalitat, s’entenen COM a dies hibils. (23 i 29.09.82; 
BOPC, W I ,  3841) 

A I’article 123 
No es considera aplicable al debat regulat per aquest article 

el que disposa I’apartat 3 de i’article 67 del Reglament. 
(02.1 o. 80; BOPC, 18Mj 446) 

A l’article 128 

Apartar 2 

Per a qualificar les interpelkicions d’acord amb el que dispo- 
sa I’article 128.3 la Mesa a t h  tant Pa formulació estricta de la 
interpeHaci6 corn els antecedents que el Diputat interpelht 
presenta com it justificaci6 de la interpelhxló. (01.06.83; 
BOPC, i40/.., 5691) 

El que dispom aquest apartat, quan diu que les interpelki- 
ons <<han de tractar dels motius i dels proposits del capteni- 
ment de l’executiu en qüestions relatives a temes de politica 
general o d’algun Departament)), s’intespreta en el sentit que 
es poden admetre a trimit interpel-lacions que plantegen un 
tema o una qüestió d’ordre general, i amb aquest carkter quan 
es refereixen a un aspecte de la política global del Consell Exe- 
cutiu O d’algun Departament, atks que aquells <<motius i pro- 
pbsitsb} es poden considerar implícits en les orientacions i di- 
rectrius que fixa el Consell Executiu o un Conseller. 
03.04.82; BOPC, 7 7 4  2 71 71 

Apartat 5 

El nombre resultant d’assignar una interpellacio per quatre 
Diputats o fracció pertanyents a un Grup parlamentari s’ha de 
comptar arrodonint la fracció amb el nombre enter immediata- 
ment superior. (16.06-81; BOPC, 39/1, 1 1761 

El nfirnero de registre amb que ha de ser identificada qualse- 
vol interpellació, als efectes de la prioritat en la presentació, 
segons el que disposa I’article 128.5 dei Reglament, és el del 
document tal com ha estat admks a tramit per la Mesa, i no el 
de la seva primera formulació quan no és acceptat a tramit. 
(1 7.11.81; BOPC, 554 181 9) 

AI10 que disposa aquest apartat s’interpreta en el sentit que 
la prioritat que s’hi estableix s’ha d’entendre per a cada torn i 
no solament per al primer. (22.0682; BOPC, 9O/í, 3504) 

A I’article i 30 

Ajwrtat 2 

L‘apartat 2 d’aquesi article s’interpreta en el sentit que el 
Grup o Diputat interpellant no pot presentar esmenes a la 
prbpia mocib. (1 9.02. SI; ROPC, 214 551) 

Per a qualificar la congrukncia de la moci6 amb la interpetla- 
ciÓ substanciada, la Mesa ha d’atendre tant I’anunci de la for- 
mulació de la interpellacib corn les manifestacions fetes 

A I’article 121 

Els <(dies>> a que es refereix i’article 88 de la Llei 3/82, del 
25 de marq, de\ Parlament, el President i el Consell Executiu 
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durant la substanciació d’aquesta relatives ai tema de Ia inter- 
pellacib, pero RO les re ferh ies  incidentals. 

El mateix criteri s’ha d’aplicar per a qualificar la congruencia 
de les esmenes presentades a les mocions. (09.0485; BOf C, 
55/11. 25291 

A I’article 133 
Apurtat 2 

Dins l’hora que es reserva per a contestar les preguntes, es 
poden contestar totes aquelles que es formulen dins el termini 
expressat, encara que el tritmit de contesta s’acabi després de 
I’hora assenyalada. (23.09.80; BOPC, IWI, 44 7) 

Apartut 3 

El nombre resultant d’assignar una pregunta per quatre Di- 
putats u fracció pertanyents a un Grup parlamentari s’ha de CQ- 

mptar arrodonint la fracció amb el nombre enter immediata- 
ment superior. (16.06.81; BOPC, 394 11 76) 

El numero de registre amb que ha d’ésser identificada 
qualsevol pregunta, als efectes de la prioritat en la presentació, 
segons el que disposa l’article 133.3 del Reglament, és el del 
document tal com ha estat admbs a tramit per la Mesa, i no el 
de la seva primera formulació quan no és acceptada a trhmit. 
(I  7. I l .  81; BOPC, 55/I, I81 9) 

Apartat 6 

Si en l’última sessió plenhria d’un període de sessions es pro- 
dueix el supbsit que preveu l’article 133.6, no es pot aplicar 
all0 que disposa l’article 133.8 del Reglament, 

Apartat 8 

El que estableix aquest apartat no s’aplica a les preguntes in- 
closes en l’ordre del dia d’una sessió que no s’han formulat 
perquk la sessió no s’ha dos, (13.01.87; BOPC, I 7411, 891 6) 

A l’artlcle 134 
Apartat 2 

Si la proposició no de llei es tramita en Comissió, aixb co- 
mporta que no serh tramitada posteriorment en el Ple. 
(21.1 O. 80; BOPC, 184 44 7) 

amb la motivacib de llurs esmenes, bé rnitjanqant les esmenes 
d’addicib que considerin que s h  pertinents per a ampliar el 
text de la resolució. ( I l .  03.86; BOPC, I I  9/11, 5703) 

La qualificaci6 i l’admissib a trimit de les esmenes presenta- 
des a les proposicions no de llei ha d’ésser feta per la Mesa de 
l’brgan a qui en correspon la tramitació, abans que no seran pu- 
blicades. (24 03.81; ROPC, 26/1, 730) 

A I’article 135 
Apartat I 

Quant al debat de les proposicions no de llei, es concedeix 
un termini de deu minuts al Grup o al Diputat autor de la 
rnoci6, un termini de deu minuts als altres Grups i, si s’hi han 
presentat esmenes, un hltim termini de cinc minuts al Grup o 
al Diputat proposant per a pronunciar-se sobre les esmenes 
presentades. (06. I l .  84; BWC, 23/11,885) 

A I’article 136 
Apartut 2 

a) Després C I ~  ~d resposta del Conseller, hi caben sollicituds 
d’aclariment del preguntant, si s’lescau, sense sortir del marc 
de la pregunta, i una nova resposta del Conseller. En aquest 
cas, el President de la Comissi6 vetlla per tal que no s’hi intro- 
dueixin temes nous i que es compleixin els termes de la corte- 
sia parlamentiria+ 

b) Es recomana als Presidents i a la Mesa de les Comissions 
que, per al bon ordre de la formulació i de la resposta de les pre- 
guntes, es pugui fer un primer torn a raó d’una pregunta per 
Diputat i, eventualment, un segon torn dins el termini mhxim 
de quatre hores fixat per l’apartat 2 de l’article 136. 

c> Els Presidents i In Mesa de les Comissions recomanen que 
les preguntes es formulin en nota escrita dins els primers 
trenta minuts de suspensib de la sessi6 a quk es refereix aquest 
apartat. (25.11.80;BOPC, I%/& 447) 

NORMES SUPLETbRIES DELS PRECEPTES 
DEL REGLAMENT DEL PARLAMENT 

Primera 
Apartat 3 

1. Atks que, d’acord amb el que disposa I’article 134.1, les 
proposicions no de Elei es presenten per a formular propostes 
de resotució a la Cambra, l’únic text que pot esser objecte d’ees- 
menes és el que els Grups parlamentaris o Diputats proposants 
fan seguir a l’expressib proposicib no de llei o proposta de reso- 
lució, exclusivament. 

2. Els Grups poden expressar discrephcia respecte als 
{(antecedents>> o c<exposicib de motius)> dels proposants, bé 

Sobre els terminis que estableixen les lleis 
per a les actuacions parlamentaries 

dels &ans del Parlament 

Els terminis que estableix la Llei 1/1981> del 25 de febrer, 
de Creaci6 del Consell Consultiu de la Generalitat, per a les ac- 
tuacions parlamenthies dels brgans del Parlament, dels dipu- 
tats i dels grups parlamentaris s’han de C Q I I I P U ~ ,  llevat que la 
Llei no disposi una altra cosa d’una manera específica, per dies 
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naturals, o bb de data a data, en el MS que s’expressin en 
mesos, El mateix criteri s’ha d’aplicar als terminis que esta- 
bleixen les altres lleis, llevat que hi hagi normes que disposin 
una aitra cosa o precedents parlamentaris en sentit contra- 
r i ,  (16. O 7.86; BOPC, I45/II) 

Reglament per a les deliberacions en Cornissib. 
4. La tramitació s’acaba quan la Comissió ha aprovat les 

normes de rkgim interior de la Sindicatura, les quals han d’és- 
ser publicades en el ñutlleti @?cia1 del Parlament de Catalunya i 
en el Diari Uficial de la Generalitat de Catalunya. (30.07.85; 
%UPC, 83/31> 3871) 

Segona 
Tercera 

Sobre la trumitacib del Prqjecte de normes de r&m 
interiur & la Sindicutura de Comptes 

La tramitacib parlamentaria del projecte de normes de rkgim 
interior de la Sindicatura de Comptes, les quals normes, d’a- 
cord amb la Disposici6 final de la Llei 6/1984, del 5 de mar$, 
han d’ésser discutides i aprovades pe1 Parlament, s’han d’ajus- 
tar al procediment següent : 

1 .  Un cop rebut el projecte de normes de rkgim interior, la 
Mesa del Parlament ordena que es publiqui, que s’obri un ter- 
mini d’esmenes i que es trameti a la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes. 

En cap cas no es poden admetre a trimit esmenes a la totali- 
tat amb text articulat alternatiu. 

2. La Comissió encarrega a un o mCs ponents membres de 
la Comissió la. redacció d’un informe, a la vista de les esmenes 
presentades i del projecte de normes de regim interior de la 
Sindicatura de Comptes. Si no s’hi presenten esmenes es passa 
directament al debat i la votaci6 en Comissió. 

3. EI debat i la votacid, s’han d’ajustar al que estableix el 

Sobre la trumitucib dei Prqjecte de normes 
ksiques del Síndic de Greuges 

I. Rebut el projecte de normes, la Mesa del Parlament 
ordena que es publiqui, que s’abri un termini d’esmenes i que 
es trameti a la Comissió de Govern Interior. 
En cap cas no es poden admetre a tramit esmenes a la totali- 

tat amb text articulat alternatiu. 
11. La Comissió encarrega a un o més ponents membres de 

la Comissió la redacció d’un informe, a la vista de les esmenes 
presentades i del projecte de normes. Si no s’hi presenten es- 
menes es passa directament al debat i la votació en CQmiSSi6. 

III. El debat i la votació s’han d’ajustar al que estableix el 
Reglament per a les deliberacions en Comissib. 

IV, La tramitac5 s’acaba quan la Comissió ha aprovat les 
normes basiques del Síndic de Greuges, les quals han d’ésser 
publicades en el Butlletí Qficial del Purlament de Ctrtulunya i en 
el Diari Qficial úe la Genemiiíal de Catalunya. (OI. 10.85; BQPC, 
8WI, 4152) 

N O W S  SUPLETORIES I CRITERIS INTERPRETATIUS DEL REGLAMENT DEROGATS 

Criteris interpretatius 

A l’article 39, apartat 2, parigraf primer 
Del 16.07.8 1 (BOPC, 404 I248) 

A I’article 119* apartat 3 
Del 17.09.81 (BOPC, 56/i, 1853) i el 14.09.82 (BOPC, 9 7 4  
3 784) 

A ]’article 120, apartats I, 2 i 3 
Apartat 1, del 17.09.81 (ROPC, %/I, 1853) i el 14.09.82 

Apartat 2, del 01.06.83 (BOPC, 140/1, 5691) 
Apartat 3, del 02.12.83 (BOPC, /66/1, 714.51, el 17.09.81 
(BUPC, 564 1853 i e/ 14.09.82 (BOPC, 9 7 4  3 784) 

(RoPG 974 3784) 

A l’article 126, apartats 1 ,2  i 3 
Procediment en Comissi6 per a judicar el compliment de la 
moc%, del 16.02.82 (BOPC, 67/I, 231 7) 

A l’article 128, apartats 1 i 8 
Apartat I ,  del 10.09.80 (BOPC, I M ,  447) 
Apartat 8, dei 13.07.82 (ROPC, 934 3601) 

A I’article 133, apartat 2 
Del 23.11.82 (BOPC, 107/., 4160) 

A I’aarticle 134 
Del 30.07.85 (BQPC, 83/11, 3871, i 84/11, 4008) 

Primera 
Sobre les esmenes subsegknts als dictirnens del Consell Con- 
sultiu, del 27.01.82 (BOPC, M I ,  22501, el 28.06.83 (BOPC, 
146!1, 5998) i el 14.09.82 (BOPC, 974 37841 

Acord interpretatiu de la Norma Supletbria Primera 
Del 14.09.82 (BOPC, 974  3 784) 
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Segona 1 

Sobre la investidura del President de ,la Generalitat, dei 
22 -05.84 (BOPC, 1/11,2) 

Tercera 
Sobre les mocions de censura i les qüestions de confianca, dei 
23.9.82 i el 27.09.82 (BOPC, 984 3841) 

Quarta 
Sobre els debats generals en Comissió, del 17.1 1 -82 (BOPC, 
106/1, 4130) 

Cinquena 
Sobre el funcionament de la Comissió de control parlamentari 
de l’actuació de la Corporació Catalana de Ridio i Televisió i 
de les empreses filiats, del W11.85 (BOPC, 9M1, 4507) 

Sisena 
Sobre els Informes del Sindic de Greuges, del 29.01.85 
(BOPC, 43/U9 1922) 

Vuitena 
Sobre la tramitació parlamentaria dels informes tramesos per 
la Sindicatura de Comptes al Parlament, del 04.02.86 (BOPC, 
i im 531 9) 

Vuitena 
Sobre els criteris interpretatius sobre la tramitació parlamenti- 
ria dels informes de la Sindicatura de Comptes, del 29.04.86 
(BOPC, 128/I{, 62 78). 

Novena 
Sobre I’lnforme de la Sindicatura de Comptes sobre el Compte 
General de la Generalitat, del 04.02.86 (BOPC, 112/U, 53191 

Onzena 
Sobre les bases per a la selecció d’obres a incloure en el Pla d’O- 
bres i Serveis de Catalunya, del 29.01 -85 (BOPC, 43/1!, 1922) 

Dotzena 
Sobre la caducitat de tes tramitacions parlamentaries, del 
20.03,84 @WC, I 9 M ,  8088) 

TAULA D’EQUIVALRNCIES DE LES NUMERACIONS DELS ARTICLES 
DEL REGLAMENT 

N. de la R, : Aquesta taula permet de saber a quins articles de la Reforma aprovada el dia 15 d’ucíubre de 198 7 i Q quins articles de! text 
ref”0s del Regimnit p u b h t  en aquest BOPC corresponen els articks dei Reglament qie hom trobi citats segons la numevaciu d’aquestjhs 
ara vigent. 
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PTA PTA 

Modificacions que augmenten les 
despeses corrents (apartat 4.1.2.1.2) 221.215 

24,909.886 

Superhvit corrent 

Rectificacims per error tkcnic 
_-_I__- 

4.95. 

16.357.404 

Rectificacions al BOPC núm. 223 

Reglament del Parlament de Catalunya, Ta t  reJh 

Article 133 (p&, 11 424) 

Els apartats que han de dur asterisc són el 2, el 4, el 7 i el 9. 

Article 136 @g. 13424) 

rapartat 2 no ha de dur asterisc. 

Article 138 (fig. 11425) 

L‘apartat 2 ha de dur asterisc. 

Aikndix del Reglament del Parlament de Cataiuplya, Criteris inter- 
pretatius del Reglament del Parlament. 

>>EI número de registre amb que ha d’ésser identificada 
qualsevol pregunta, als efectes de la prioritat en la presentació, 
segons et que disposa l’article 133.4 del Reglament, és el del 
document tal com ha estat admks a trhmit per la Mesa, i no el 
de ia seva primera formulació quan no és acceptada a trhmit. 
(1 7.11.81; BOPC8 554 181 9) 

)>Apartat 7 

>)Si en I’filtima sessió plenaria d’un període de sessions es 
produeix el supbsit que preveu I’artide 133.7, no es pot aplicar 
allb que disposa I ’article 13 3.9 del Reglament. 

>}El que estableix aquest apartat no s’aplica a les preguntes 
incloses en I’ordre del dia d’una sessió que no s’han formulat 
perquk la sessió no s’hha clos. (13.01.8 7; BQPC, I 7#/II, 8916) >) 

A Ehrticle 136 (&g 11435) 

Ha de dir : 

<(A l’article 138 
H Apartat 2 

)>a) Després de la resposta del Conseller, hi caben sol.lici- 
tuds d’aclariment del preguntant, si s’escau, sense sortir del 
marc de la pregunta, i una nova resposta del Conseller. En 
aquest cas, el President de la Comissió vetlla per tal que no s’hi 
introdueixin temes nous i que es compleixin els termes de la 
cortesia parlamentittia. 

>> b) Es recomana als Presidents i a la Mesa de les Comissions 
que, per al bon ordre de la formulacib i de la resposta de les pre- 
guntes, es pugui fer un primer torn a raó d’una pregunta per 
Diputat i, eventualment, un segon torn dins el termini mhxim 
d’hores fixat per I’apartat 2 de l’article 138. 

nc) Els Presidents i la Mesa de les Comissions recomanen 
que les preguntes es formulin en nota escrita dins els primers 
trenta minuts de la sessi6 a quk es refereix aquest apartat. 
(25.1 I .  80; BOPC, 3 S/lR 44 7) H 

Ha de dir : 
Rectificació al BOPC núm. 225, pdg. 11535. 

<<A I’article 133 
H Apartat 2 

>)Dins I’hora que es reserva per a contestar les preguntes, es 
poden contestar totes aquelles que es formulen dins el termini 
expressat, encara que el t r h i t  de contesta s’acabi després de 
I’hora assenyalada, (23.09. SO; B O K ,  184 44 7). 

H Apartat 4 

>>El nombre resultant d’assignar una pregunta per quatre Di- 
putats o fracció pertanyents a un Grup parlamentari s’ha de co- 
mptar arrodonint la fracció amb el nombre enter immediata- 
ment superior. (16.06.81; ROPC, 39/!, I 1  76) 

Projecte de Llei de Pressupost de la Generalitat de Catalunya, 
de /es s m s  Entitats Autbnomes i de les Entitats Gestores de la Se- 
guretat Sociulp- a 1 Exercici del 1988 (Reg 12 732), Article 15, d). 

On diu : ctd) Ferrocarrils de Muntanyu de @uns Pendents, 

Ha de dir : {td) Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, 
SA :Jns a 6 73. U 00.000 de pessetes 

SA :fins a 200.000.000 de pessetes ) I .  

Rectificació al BOPC n6m. 236, pllg. 12277. 

Projecte de Llei de Pressupost de la Generalitat de Catalunya, 
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