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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Ro-

vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, conjuntament 

amb els diputats sotasignants, coneixedors de què la Mesa del Parlament, en 

sessió celebrada en el dia d’avui ha qualificat i aprovat de forma condicionada 

el punt de l’Ordre del Dia núm. 235 d’admissió a tràmit de la Proposta de re-

forma del Reglament del Parlament (N.T. 211-00001/11) volem manifestar les 

següents consideracions: 

Primera.- L’escrit posa de manifest, i aquesta ha estat la voluntat dels 

sol·licitants, d’iniciar la tramitació d’una reforma del Reglament del Parlament 

de Catalunya. 

Segona.- Que l’explícita remissió en l’encapçalament de l’escrit a la Disposició 

Final Primera del Reglament confirma que és aquesta la voluntat atès el con-

tingut de la Disposició Final Primera: 

“Disposicions finals - Primera. Reformes del Reglament: Les reformes d’aquest 

reglament s’han de tramitar pel procediment establert pels articles 126 i 127, 

sense la intervenció del Govern.” 

Tercera.- Que el fet de presentar l’escrit amb la signatura d’una cinquena part 

dels diputats del Ple constata també que s’està davant de la voluntat de crear 

una ponència conjunta de reforma del Reglament d’acord amb el requeriment 

formal establert a l’article 126 del Reglament. Signatures que no serien neces-

saris en un simple tràmit subsegüent d’esmenes. 

Quarta.- Que, tanmateix, es va preparar inicialment un escrit sol·licitant “la cre-

ació d’una ponència parlamentària conjunta per la reforma del Reglament del 

Parlament de Catalunya amb caràcter d’urgència” i “d’acord amb l’article 126” 

(Model 202) i fent referència explícita a la Disposició Final Primera.  
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Cinquena.- Que atès que es tractava d’un procediment poc habitual, efectuades 

les consultes pertinents, se’ns va aconsellar millor utilitzar un altre model de 

tramitació, i així ho vàrem fer, substituint l’escrit inicialment previst pel “Mo-

del: 211 Esmenes a la proposta de reforma del Reglament del Parlament”.   

Sisena.- Que en tot cas i al marge del model d’ús intern utilitzat per a la 

sol·licitud queda palès que la voluntat dels sol·licitants ha estat iniciar la re-

forma del Reglament del Parlament atesa la remissió explícita a la Disposició 

Final Primera i que en aquests moments no hi ha cap altre procediment obert 

en tràmit d’esmenes de reforma del Reglament. 

Per tot això, 

Sol·licitem que l’acord condicionat d’admissió a tràmit es doni per perfeccionat 

i s’entengui admesa a tràmit la Proposta de reforma del Reglament del Parla-

ment efectuada. 

 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017 

Jordi Turull i Negre Marta Rovira i Vergés 

President del GP JS Portaveu del GP JS 


