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ACTA 

 
 

 
Mesa del Parlament 
Núm. sessió tinguda: 81 

Data de la reunió: 28.02.2017 [10.00 h - 10.30 h; 12.05 h - 12.10 h] 
 

 
 

ASSISTENTS 
 
MEMBRES DE LA MESA 

 
Presidenta del Parlament: Carme Forcadell i Lluís 

Vicepresident primer: Lluís M. Corominas i Díaz 
Vicepresident segon: José María Espejo-Saavedra Conesa 
Secretària primera: Anna Simó i Castelló 

Secretari segon: David Pérez Ibáñez 
Secretari tercer: Joan Josep Nuet i Pujals 

Secretària quarta: Ramona Barrufet i Santacana 
 
Secretari general: Xavier Muro i Bas 

Lletrat major: Antoni Bayona i Rocamora 
 

Representant del G.P. PPC: María José García Cuevas  
 
 

 
TEMES 

 
1  Aprovació de l'acta de la sessió núm. 80  
S'aprova. 

 
 

PROPOSICIONS DE LLEI 
ESMENES A LA TOTALITAT 

 

2  Proposició de llei de foment del desenvolupament rural sostenible en la 
programació i l'execució del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 

2014-2020 finançat per la Unió Europea 
202-00046/11  Qualificació i admissió a tràmit de les esmenes a la totalitat 
presentades  
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G.P. de Junts pel Sí (reg. 51735). 

S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. 
 
 

PROPOSTA DE REFORMA DEL REGLAMENT 
 

3  Proposta de reforma del Reglament del Parlament 
211-00001/11  Qualificació i admissió a tràmit. 
La presidenta dóna compte de l’escrit presentat avui mateix pel G.P. de Ciutadans 

amb relació a aquest punt de l’ordre del dia (reg. 52403 i 52404). 
El vicepresident segon comenta que la disposició final primera del Reglament 

remet als articles 126 i 127 per a la reforma del Reglament, la qual cosa comporta 
que hi hagi una iniciativa de creació d’una ponència conjunta. Tanmateix, constata 

que l’escrit presentat no contempla aquesta sol·licitud i presenta unes esmenes al 
Reglament que no és el tràmit adient en aquests moments per procedir a la 
reforma. Per tant proposa que es deixi sobre la taula aquest punt fins que el grup 

parlamentari no presenti una iniciativa formulada en els termes que estableix el 
Reglament. 

El secretari segon i la representant del G.P. del Partit Popular de Catalunya 
consideren que no es pot admetre a tràmit l’escrit presentat perquè té defectes 
formals i es confús en el seu contingut.  

El secretari tercer considera que no s’hauria d’admetre a tràmit l’escrit perquè no 
és clar que es demani la creació d’una ponència conjunta que és el tràmit que 

correspon en aquest cas. 
El vicepresident primer i la secretària primera consideren que de l’escrit es dedueix 
clarament que es vol iniciar el procediment de reforma del Reglament i que les 

propostes de modificació que contempla poden ser tractades, juntament amb 
altres possibles propostes, per la ponència conjunta que en aquest cas s’ha de 

constituir d’acord amb l’article 126 del Reglament. També fan constar la seva 
queixa per les instruccions errònies que van rebre dels serveis del Parlament en el 
moment de la presentació de la iniciativa. 

El secretari general i el lletrat major expliquen el procediment reglamentari que 
s’ha de seguir en el cas de reforma del Reglament. Amb relació a l’escrit presentat, 

atès que la creació de la ponència conjunta s’ha de fer d’acord amb la Junta de 
Portaveus, suggereixen la possibilitat que el grups parlamentaris pugui presentar 
un escrit de rectificació o aclariment, abans que la Mesa i la Junta de Portaveus es 

reuneixin per tractar aquesta qüestió. 
Es produeix un nou torn d’intervencions sobre aquesta qüestió de la secretària 

primera, la representant del G.P. del Partit Popular de Catalunya i la secretària 
quarta. 
El vicepresident primer proposa que es procedeixi a fer una admissió a tràmit de 

l’escrit condicionada a que el grup proposant aclareixi la voluntat d’iniciar el procés 
de reforma del Reglament. 

La presidenta, considerant que el tema ja s’ha debatut en tota la seva extensió, 
proposa sotmetre a votació l’admissió condicionada de l’escrit.  
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La Mesa, per majoria, amb els vots en contra del vicepresident segon i els 

secretaris segon i tercer, acorda admetre a tràmit la proposta de reforma del 
Reglament del Parlament presentada pel president del G.P. de Junts pel Sí 
juntament amb vint-i-vuit altres diputats del G.P. de Junts pel Sí. Tanmateix, 

aquesta admissió a tràmit es condiciona amb efectes suspensius fins que els 
diputats sol·licitants presentin un nou escrit de rectificació o aclariment que 

compleixi els requeriments formals que estableix la disposició final primera del 
Reglament per iniciar la reforma d’aquest. La presentació d’aquest escrit serà 
necessària perquè la Mesa i la Junta de Portaveus es reuneixin per acordar la 

creació de la ponència conjunta que preveu l’apartat 1 de l’article 126 del 
Reglament. 

La representant del G.P. del Partit Popular de Catalunya expressa la seva posició 
contrària a l’admissió a tràmit condicionada. 

 
 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 
4  Proposta de resolució sobre la llibertat d'expressió i d'associació amb relació a 

la campanya "Boicot, desinversions i sancions" 
250-00866/11  Qualificació i admissió a tràmit. 
D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la 

publicació. 
 

5  Proposta de resolució sobre l'atenció educativa domiciliària 
250-00867/11  Qualificació i admissió a tràmit. 
D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la 

publicació. 
 

6  Proposta de resolució sobre la igualtat de drets i la no discriminació de les 
persones amb discapacitat sensorial 
250-00868/11  Qualificació i admissió a tràmit. 

D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la 
publicació. 

 
7  Proposta de resolució sobre els detinguts 
250-00869/11  Qualificació i admissió a tràmit. 

D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la 
publicació. 

 
8  Proposta de resolució sobre la protecció integral del turó (Mustela putorius) 
250-00870/11  Qualificació i admissió a tràmit. 

D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la 
publicació. 

 
9  Proposta de resolució sobre el CAP Les Corts, de Barcelona 
250-00871/11  Qualificació i admissió a tràmit. 




