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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, estan constituïts com
la Comissió de Reglament del Parlament i, en primer lloc, els
demanaria si es produeix qualque substitució. 

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, Sr. President, Antoni Costa substitueix Vicenç Marí.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Núria Riera substitueix Biel Company.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Pilar Carbonero substitueix Helena Benlloch.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sergio Rodriguez sustituye a Idoia Ribas.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Doncs, la Sra. Guasp participa a través de
videoconferència, li donam la benvinguda. 

Debat sobre la reforma del Reglament del Parlament de
les Illes Balears.

El motiu de reunir la Comissió de Reglament és perquè fa
uns dies la Mesa de la Comissió de Reglament va acordar
convocar una sessió d’aquesta comissió per tal que, si la
comissió ho considera oportú, s’iniciïn feines per dur a terme
una reforma del Reglament. Amb aquesta finalitat, si la
comissió efectivament troba oportú iniciar un procediment de
revisió i millora del Reglament, la Mesa de la comissió proposa
crear en aquesta comissió una ponència d’estudi. 

El motiu de la reforma en aquest moment del Reglament és
perquè tots vostès saben que duim sis mesos sota la pandèmia
de la COVID, que ens hem trobat en multitud de situacions que
no es troben previstes en el Reglament i que, per tant, hauríem
de mirar d’adequar el Reglament a aquestes noves situacions. 

Per tant, la proposta que es faria seria constituir una
ponència d’estudi per a l’elaboració d’un document de
propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i
d’actualització i adaptació d’aquest a la situació generada per
la pandèmia del coronavirus. 

Evidentment, això és una qüestió que ara hem d’entrar a
discutir i que evidentment vostès saben que les ponències en
aquesta legislatura es componen d’una manera genèrica per dos
representants del Grup Parlamentari Socialista i un de cada un
dels altres. Evidentment ja saben vostès que la votació és
ponderada a les comissions. 

Sense més, però, ara passaré a donar la paraula a un
representant de cada grup parlamentari perquè l’objecte
d’aquesta comissió avui és si planteja o no fer una ponència
d’estudi per elaborar un document que suposi una revisió de

millora del Reglament per adaptar-lo i adequar-lo a situacions
com la que ens ha generat l’epidèmia o la pandèmia del
coronavirus.

Si els sembla bé, ho farem com ho fem sempre, del grup
major a menor, acabant pel grup que dóna suport al Govern, a
la presidenta del Govern. Començam pel Partit Popular, té la
paraula el Sr. Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president. Sí, des del Partit Popular també creiem
que és necessari adequar el Parlament a aquesta normalitat que
es viu ara i que sembla que s’allargarà i ens sembla bé la
fórmula que es creï una ponència. Perfecte.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari
d’Unidas Podemos té la paraula el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. Sí que vemos necesaria la ponencia
para este estudio, pero el motivo en sí, que se circunscribe
solamente, además lo pone aquí, al tema de la COVID, creemos
que a lo mejor habría que repasarlo, porque han entrado un par
de propuestas más que tienen que ver con adaptar un poquito
mejor el Reglamento a la realidad de una cámara tan plural
como la actual. Pero yo sí que querría que, aparte de esto, se
pudiese estudiar, son cosas menores, pero que también se
pudiese estudiar, sea en ponencia o como se vea, de la mejor
forma, pero si el motivo de esa ponencia únicamente es lo
derivado de la COVID no tendrán lugar a debate, creo, otras
cuestiones que pueden mejorar un poquito el Parlamento a
nuestro ver, desde nuestro grupo.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sr. Presidente, perdón.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gracias. ¿Presidente?

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

LA SRA. GUASP I BARRERO:

President, moltes gràcies, sobretot per donar-me aquesta
oportunitat aquests dies i la seva voluntat com a president
d’arribar a una..., doncs, a tenir aquestes adaptacions i agraesc
enormement que personalment i la Mesa i vostè, president,
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doncs, hagin fet tot el possible per adequar la situació que
tenim a les circumstàncies per poder seguir participant i donar
veu a Ciutadans a aquest parlament. Vull agrair-li sincerament
i personalment. 

Des del Grup Ciutadans estam d’acord amb aquesta
ponència que vostè com a president d’aquesta comissió
planteja, i també, doncs, reconèixer que des del nostre grup
hem presentat una proposta de reforma del Reglament. Per tant,
estam d’acord amb crear una ponència d’estudi per a la reforma
o estudiar si és necessari adaptar el Reglament a aquestes
circumstàncies.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Des de MÉS per Mallorca estam
d’acord amb abordar les qüestions que facin falta al Reglament
per, com s’ha dit ja per companys que han parlat abans que jo,
situacions que possiblement ens hi veurem per molt de temps
i també tal vegada en altres ocasions, per tant, estam d’acord
amb aquestes circumstàncies que ens ha dut aquesta crisi
sanitària, per tant, hi estam d’acord.

Ara bé, també, un poc en la línia del que ha proposat el Sr.
López, de Podemos, i amb el pla de treball que evidentment
aprovi la ponència, creiem que també aquesta reforma del
Reglament ha d’abordar petites o no tan petites qüestions que
han sorgit d’interpretació del Reglament o d’aclariments o de
resoldre temes que tal vegada no s’havien previst quan es va fer
la reforma passada.

El fet que s’hagin presentat crec que tres proposicions de
llei, si ho he entès bé, de Ciudadanos, d’El Pi i després
d’Unidas Podemos i de MÉS per Mallorca, hi ha tres
proposicions de llei, crec que aquesta comissió també tal
vegada hauria de parlar a veure si els grups polítics que han
presentat aquestes proposicions de llei de qualque manera estan
d’acord a deixar en stand bye o a retirar, no ho sé, això és el
que cadascú es pot plantejar amb aquestes proposicions de llei,
perquè es farà aquesta ponència, perquè es durà a terme aquesta
comissió i perquè ens comprometem tots a abordar aquestes
qüestions a aquesta comissió de reforma o a aquesta ponència
o a aquesta modificació. 

Crec que és un tema també que hauríem d’aclarir o hauríem
de parlar perquè les proposicions de llei estan registrades, són
aquí, hi ha una obligació de tramitar-les si no arribam a un
acord, per tant, o paral·lelament a la comissió, entenc jo, però
un poc aclarir aquests temes. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari
VOX té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ.

Gracias, Sr. Presidente. Desde el Grupo Parlamentario
VOX estamos de acuerdo en que hay que emprender una
actualización y modernización del actual Reglamento del
Parlamento, ya no sólo como se indica aquí por el tema de la
COVID sino realmente adaptar el Parlamento al siglo XXI, y
no creo, en eso estoy de acuerdo con lo expresado por el
representante de Unidas Podemos y de MÉS, que deberíamos
ser capaces de ampliarlo a una revisión general, no solo
circunscrita a las circunstancias de la COVID sino para
mejorarlo, porque todo reglamento siempre es susceptible de
mejora. Además, lo de tener en cuenta las minorías me ha
llegado al alma.

O sea, que desde VOX respaldaríamos la creación de esta
comisión y el estudio de la reforma del Reglamento.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari El Pi té la
paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades.
Nosaltres també estam d’acord amb la creació d’aquesta
ponència per a la reforma del Reglament. Vull recordar que,
efectivament, nosaltres hem registrat una proposició de llei per
reformar el Reglament del Parlament de les Illes, i estic d’acord
que obrim i encetam un meló -permeti’m que ho digui així- de
reforma del Parlament que haurà de tenir els primers punts que
siguin més urgents, però tal vegada ens hem de plantejar també
reformar alguns dels punts que perjudiquen els grups petits.

Així que, bé, a nosaltres ens sembla bé. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del nostre grup també
estem a favor de la creació d’aquesta ponència, i també en la
mateixa línia del que ha expressat el portaveu de Podem,
nosaltres creiem que no convé que se circumscrigui només als
efectes de la COVID o, si de cas, si s’hi circumscriu, en sentit
ampli, perquè per exemple sense anar més lluny hi ha temes
que han estat controvertits, que no tenen res a veure amb això,
i que al Reglament no se solucionen bé, com és el de la facultat
dels grups de proposar que s’acordin compareixences davant de
la Diputació Permanent fora dels períodes de sessions, que en
el mes de gener es va resoldre d’una manera, el mes de juliol es
va resoldre d’una altra; Ciudadanos també va demanar una
compareixença i tampoc no es va permetre ni tal sols que es
posés a l’ordre del dia de la Junta de Portaveus; és a dir, ha
anat posant-se en evidència que hi ha altres aspectes del
Reglament que realment com a mínim necessiten un aclariment.
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Per tant..., a més a més, ja sé que s’ha repetit, però si hi ha
tres propostes de revisió del Reglament doncs crec que encara
és més motiu perquè afrontem aquesta modificació del
Reglament en sentit ampli.

Per cert, em queda un dubte, que ja sé que evidentment no
me’l podrà resoldre vostè, que és que si acordem la creació
d’aquesta ponència suposo que les proposicions de llei de
modificació de llei que s’han presentat, la d’El Pi, de
Ciudadanos i de Podem i de MÉS per Mallorca, no sé si es
retiraran, o se subsumiran aquí, o... és a dir que aquests grups
han de pensar a veure què fan respecte d’això.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres, també en el mateix
sentit que crec que tots els grups, compartim la necessitat
d’aquesta ponència, compartim la necessitat de la modificació
del Reglament d’aquest parlament, i agaf una mica el fil que ha
començat a estirar El Pi. En aquest moment creiem que és
necessari que es modifiqui el Reglament per adaptar-lo a les
circumstàncies sobrevingudes de la COVID, crec que a ningú
no li és aliè el fet que el Reglament ha disfuncionat molt amb
aquesta situació que ens hem trobat, i per tant la Mesa i la Junta
de Portaveus han hagut de prendre resolucions per unanimitat
per poder adaptar-se a les circumstàncies, és un fet que
tenguem la Sra. Guasp en aquest moment intervenint per
videoconferència i que no estava regulat, per tant aquesta
adaptació des del nostre grup entenem que és una adaptació que
hem de fer de manera necessària, no pot ser que el Parlament
hagi de funcionar contínuament amb disposicions
reglamentàries per part de la Mesa i la Junta de Portaveus.

I després hi ha les coses que són necessàries, aquesta és la
urgent, sota el nostre punt de vista, i després vénen les coses
que són necessàries: què necessitam modificar del Reglament?
És evident que si hi ha tres proposicions de llei per part dels
grups necessitam modificar altres aspectes del Reglament, no
únicament en els aspectes que s’han fet amb aquestes propostes
sinó també en molts d’altres. 

Per tant nosaltres, malgrat que sí estam d’acord amb aquesta
ponència, per ventura el que veiem, i crec que més o manco ho
podem compartir tots i es pot extreure del que han dit tots els
grups, és que hauríem de fer un dictamen..., o el dictamen
hauria de tenir com a dues parts, l’urgent i el necessari, i poder
dur endavant, en un termini relativament breu per poder anar
amb seguretat en totes aquestes adaptacions a la COVID, amb
una modificació diguem-ne exprés pel que es refereix a
l’adaptació a la COVID, i després continuar fent feina, també
de manera ràpida, amb la resta d’assumptes que necessitam
modificar del Reglament.

Per tant, com a dues velocitats, una ràpida i l’altra ràpida
també, però amb una mica més de calma perquè els assumptes

seran, m’imagín, una mica més complexos a l’hora de tractar-
los, i no ens deixaria per ventura, enganxar les dues coses, no
ens deixaria dur endavant de manera ràpida tota l’adaptació de
la COVID.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Garrido. Si em permeten, l’objectiu d’aquesta
ponència, si s’estableix una ponència, tendria com a dues parts
diferenciades: una que evidentment és una revisió i millora del
Reglament del Parlament, que són qüestions que potser avui en
dia la interpretació no..., tenim dificultats o dubtes; i
evidentment hi ha una necessitat que és l’adaptació i
l’actualització a totes les circumstàncies que vénen associades
a la COVID.

Jo una mica, utilitzant les mateixes paraules que la Sra.
Garrido, crec que hi ha coses que..., tot és important però hi ha
coses que són més urgents, vull dir que potser es podria
plantejar que aquesta ponència fes una feina, tengués un primer
document que solucionàs una sèrie de qüestions, que és
necessari perquè prendre acords per disposició reglamentària
també té els seus problemes, tots sabem el que hem viscut
durant aquests sis mesos i, per tant, tal vegada hem d’arribar a
un punt d’acord en determinades qüestions en un temps més
curt, i sense tancar la porta a determinades qüestions que es
puguin continuar treballant.

Ho dic perquè després la Sra. Campomar ha parlat de tres
proposicions de llei. En aquests moments n’hi ha dues, el Grup
Parlamentari Ciudadanos, que havia presentat ja fa mesos una
proposició de llei, la va retirar; i a dia d’avui n’hi ha dues, una
registrada per El Pi i una altra registrada aquesta mateixa
setmana, crec que d’Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i El
Pi, i l’únic que puc transmetre és que a la Mesa del Parlament
i a la Junta de Portaveus hem parlat més d’una vegada de
convocar aquesta comissió i de fer una ponència. Evidentment,
és una opinió personal, crec que no és oportú que cada grup
presenti una proposició de llei, perquè la proposició de llei està
recollit en el Reglament quin tracte se li ha de donar; per tant
crec que no tendria sentit que cada grup parlamentari presentàs
una proposta de proposició de llei i ens trobaríem fent cinc o
sis preses en consideració per un article, per una disposició, etc.

Evidentment la tramitació d’aquestes iniciatives depèn de
la Mesa i depèn del president, però crec que, implícitament, si
la comissió avui pren la decisió de proposar a la Mesa del
Parlament la creació d’una ponència, els grups que hagin
subscrit una proposició de llei han d’entendre que aquesta
tramitació queda ajornada a la feina que faci la ponència,
perquè no té sentit triar dos camins diferents. Això és una
opinió personal que crec que compartirien tots vostès. Vull dir
que si nosaltres avui prenem una decisió d’elevar a la Mesa del
Parlament l’oportunitat de crear una ponència per revisar,
millorar, adaptar, etc., el Reglament, doncs evidentment els
grups que han..., jo no deman que la retirin, però que entenguin
que aquestes iniciatives, la seva tramitació quedaria ajornada
perquè entre tots hem acordat un altre camí.

No sé si qualcú vol manifestar criteri o no..., jo crec que és
un... Sí, Sra. Campomar.
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LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No, acabi..., no el volia... Entenc la seva proposta, jo crec
que això és la ponència, amb el seu pla de treball, de qualque
manera quan tots vegem quin és el pla de treball de la ponència
de qualque manera els grups que han presentat proposició de
llei veuran un poc si els compensa o no retirar-la. Jo crec que
ara no..., quan he suggerit o he posat sobre la taula aquest tema
vull dir que és un tema que potser haurem de parlar, però crec
que en aquests moments, sense veure el pla de treball, és difícil
que es prengui aquesta decisió.

De totes maneres jo crec que, amb l’experiència de la
legislatura passada que vàrem tenir a l’hora de tramitar la
reforma de Reglament, sabem que això és un tema..., vull dir
que quan, com ha dit la Sra. Lina Pons, encetes un meló i de
vegades van sortint coses. La ponència va funcionar en el sentit
que el primer que vàrem fer va ser obrir un termini dins la
ponència, com una espècie de termini de temps perquè els
diferents grups que eren a la ponència fessin propostes sobre el
tema i el pla de treball, sobre els primers temes que havíem
d’abordar. Crec que això seria l’oportú quan ens constituïm
com a ponència a l’hora de començar a fer feina, establir un pla
de treball i veure cada grup, d’alguna manera si hi està d’acord
o si no hi està d’acord o si acompleix un poc les seves
expectatives o el que esperen. 

Crec que tenim un objectiu comú que és regularitzar la
situació en què estam ara, d’alguna manera,  i en què
contínuament estam en això, haver d’aprovar per Mesa i per
Junta de Portaveus situacions, diguem, fora del Reglament.
Crec que tenim ganes tots de regularitzar-ho, però també és
veritat que hem de ser conscients de qüestions que d’alguna
manera encara... algun grup o grups encara consideren que el
Reglament no soluciona o no està fet... o que no resol qüestions
quan al seu moment les varen plantejar, imprevistes o no
imprevistes, o que no es varen...

Per tant, no ho sé, això és la meva opinió, que en el pla de
treball cada grup veurà quina és la situació i que en aquesta
ponència suggeriria que féssim el mateix que vàrem fer, que és
donar-nos un temps perquè cada grup presentàs les seves
propostes per afrontar-les.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Rodríguez?

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Es que quisiera aclarar algo
porque es que no me ha quedado del todo claro. Entiendo
perfectamente lo que dice la Sra. Garrido, y además tiene
razón, lo urgente pasa por delante de lo importante, y es cierto
que hay temas en los que es mucho más fácil llegar a acuerdos
que en otros temas.

Creo que aquí se ha visto claramente que existe por decirlo
de alguna manera una sensibilidad que es común a todos
nosotros, que es que hay que regular estas situaciones

extraordinarias, y no solo el caso de la COVID, o sea el
desastre natural o lo que sea de alguna manera este parlamento
se tiene que dotar de los medios de regulación necesarios para
atender cualquier caso de emergencia, ahí creo que estamos
todos de acuerdo. Y, por otra parte, creo que hay un grupo
importante de partidos que también consideramos que el
Reglamento se puede pulir, mejorar o aclarar en algunos puntos
en los que tenemos diferencias.

Yo quería preguntar si existe legalmente o dentro del
Reglamento la posibilidad de en lugar de hacer una ponencia
con un plazo fijo que nos obligará a tratar dos temas, uno
urgente y uno importante, ¿no se pueden crear dos ponencias,
una acotada estrictamente a los temas de la COVID, la
participación telemática, etc., y otra donde se trate una reforma
del Reglamento, esa ya sin esos límites y plazos de urgencia,
donde podamos discutir tranquilamente temas en los que va a
ser más difícil llegar a acuerdos? Porque si ahora reformamos
el Reglamento en todo deprisa y corriendo, primero o no se
llegará a acuerdos o será un reglamento que tendrá los días
contados porque... al no haberse llegado o profundizado en los
acuerdos dentro de una legislatura posiblemente quien sea el
grupo mayoritario si cambia lo volverá a cambiar.

Creo que el Reglamento es algo muy importante al que
hemos de dar una duración en el tiempo y creo que sería una
posible solución crear dos ponencias, una acotada estrictamente
al tema de la COVID, y otra, más amplia, de estudio de reforma
del Reglamento.

Esa es..., no sé, un poco la propuesta que lanzo al conjunto
de partidos aquí representados.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Sra. Garrido?

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, Sr. President. Bé, jo crec que de les manifestacions que
es fan crec que més o manco les postures són molt comunes.

Agafant una mica el fil del Sr. Rodríguez, no sé si..., i el
lletrat ens ho dirà, crec que ell és l’expert en això, però crec
que la ponència podria ser una única ponència i que tengui dos
plans de feina, el pla de feina urgent, el pla de feina urgent que
necessitam adaptar el Reglament a les situacions excepcionals,
és a dir, no sé si en volem dir expressament adaptació a la
COVID o adaptació a circumstàncies excepcionals, el títol
supòs que també el podem triar dins la mateixa ponència; i un
pla de treball que reculli la resta d’aspectes de revisió i millora
que necessitam en el Reglament.

I quant a les proposicions de llei presentades entenc, i és el
parer del nostre grup, que serà en aquest pla de treball on
aquests aspectes que es recollien en aquestes proposicions
s’haurien d’incloure per poder debatre, perquè compartesc el
que plantejava el president, disfunciona moltíssim que tenguem
una ponència que parli del Reglament, però que al mateix
temps tenguem tres proposicions que haurien de dur un debat

 



10 REGLAMENT / Núm. 2 / 25 de setembre de 2020 

en el plenari, de la presa en consideració o no, crec que ens
disfuncionaria molt i de tot això, és a dir, si obrim, si el que
s’obre és la revisió i millora del Reglament no crec que ningú
hagi dit revisió i millora fins aquí o fins aquí; és a dir, revisió
i millora és revisió i millora, és dels aspectes del Reglament, i
aquest serà el debat que haurem de tenir dins la ponència. Crec
que no hem de reproduir el debat a segons quins aspectes de
segons quins articles concrets en el plenari mentre que la resta
del debat el facem en el si de la ponència. 

Per ventura, per matisar una mica més, seria una única
ponència amb un pla de treball urgent per adaptació a la
COVID i amb un pla de treball de revisió i millora del
Reglament, on el aspectes són molt més amplis. Crec que més
o manco és el que han expressat tots els grups, cadascú a la
seva manera però crec que va per aquí tot.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha diverses paraules... Sr. Benalal?

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí, Sr. Presidente. En realidad estamos de acuerdo con el
planteamiento de la Sra. Garrido. Hay unos temas que todos
sabemos que desde que ha empezado esta crisis en marzo se
han tomado decisiones que se han tomado por disposición
reglamentaria, que han tenido que tomarse por decisiones
unánimes de la Junta de Portavoces, porque no estaba previsto
por el Reglamento; esto ha causado problemas, esto causa una
situación en la que la Mesa tiene que estar constantemente
interpretando, y caminamos sobre una línea roja muy fina.
Quiero decir que para mi, efectivamente, la primera prioridad,
la primera prioridad hoy, es resolver este problema, porque
primeramente no sabemos hasta cuándo va a durar esta historia
de la COVID, no sabemos si mañana va a haber una historia de
la COVID-20 u otra cosa, y, bueno, pues es una primera
prioridad. 

Ahora, estoy de acuerdo con que ha habido varias
comunicaciones entre, por ejemplo, nosotros, el Grupo Unidas
Podemos, El Pi, sobre otras mejoras reglamentarias,
evidentemente mejoras reglamentarias que se necesitaban, y
adaptaciones que se necesitaban antes de la COVID, o sea que
ahora tenemos una situación que hay que gestionar ya, porque
no podemos tener a la Mesa y a la Junta de Portavoces tomando
decisiones cada semana que en realidad no están apoyadas por
nada. Entonces para nuestro grupo esa es la primera prioridad,
evitar esta inseguridad jurídica que tenemos, y, bueno, pues al
mismo tiempo ver lo que ya había que haber hecho antes, o sea
adaptaciones al Reglamento, pero estamos de acuerdo con que
lo primero es lo primero.

Y, bueno, pues si podemos tener una ponencia que está
tratando las dos cosas para evitar estar haciendo doble trabajo,
pues me parece también bien, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha dues paraules demandes, per una banda, el Sr. Vidal,
i després la Sra. Pons.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president. És per manifestar que sí, així com
jurídicament convengui més: si han de ser dues ponències, dues
ponències; i si hi ha d’haver dos camins dins una ponència, un
camí per l’urgent, per la COVID, i adequar-lo, i un segon camí
per arreglar petits defectes del Reglament i adequar-los a un
reglament més modern i més bo, idò també; el que es consideri
oportú, sobretot diria, pels Serveis Jurídics del Parlament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Sra. Pons?

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres estam d’acord, en principi,
que sigui una única ponència; el que passa és que ens agradaria,
demanaríem que hi hagués un compromís dins aquesta comissió
que no entri en via morta quan s’hagi solucionat allò que és
urgent; és a dir, que si la començam, si la cream, que s’arribi
fins al final amb tots aquells temes que són importants, encara
que no siguin urgents, que no vagi morint, morint, una vegada
que la urgència quedi solucionada.

Per altra banda, el tema de retirar la proposició, nosaltres ja
ho discutirem i no descart que sigui així. Però també
m’agradaria que m’aclarissin, quan vostès parlen de consens
per poder modificar el Reglament, què significa exactament,
una majoria, una unanimitat, què vol dir consens? Perquè el
consens de vegades no arriba a ser tan adient a la realitat com
ens agradaria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells?

EL SER. CASTELL I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Aquí s’ha fet tota una sèrie de
disquisicions entre la distinció entre el que és urgent i el que és
important. Només vull recordar que aquesta distinció no és
científica. I fins i tot, hi ha qui s’ha atrevit a suggerir que hi
hauria molt de consens amb l’urgent i, en canvi, molta dissensió
amb l’important.

Jo, simplement, em permet d’expressar els meus dubtes que
això sigui així, perquè fins i tot amb l’urgent potser que
tinguem dissensions molt profundes. Per tant, crec, sincerament
que hem fet moltes disquisicions però aquí el que acordem és
que s’obri una modificació del Reglament i que serà la
ponència, els membres de la ponència els que decidiran què és
urgent i què és important. I si hi ha acord o no amb una cosa o
una altra, ja ho veurem! Aquí hem fet moltes suposicions, però
crec que està per veure.

Gràcies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Castells. Sr. López?

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

Gracias, presidente. Creo que si en el ámbito de una
ponencia se tratan dos caminos o son dos ponencias o algo que
será un técnico que ya los servicios jurídicos nos lo dirán, y sí
que, como ha comentado Pep Castells, es la propia ponencia la
que tiene que decidir realmente el contenido en sí, claro, por
eso yo he dicho que estoy de acuerdo por completo que se trate,
pero que si ahora mismo solo lo acotásemos a lo que pone aquí,
solo sería COVID, entonces por eso he propuesto: uno, que no
sea así...

¡Ah, bueno, me dice el presidente que no sería así!, que
supongo que la ponencia decidiría qué.

Lo que comentaba la compañera de El Pi, que luego no
quede en vía muerta... eso se negocia en la propia ponencia y
quien es el coordinador, etc. Hay formas, con tal, a la duda en
sí que se ha lanzado -aunque no se tenga que tratar aquí- es
evidente imagino que todos los grupos si vemos que se va a
tratar el tema, no vamos ahora a abrir cuatro caminos diferentes
o tres caminos diferentes, y eso creo que se puede llegar a
comprender, pero no se debería tratar aquí. Lo que quería
aclarar.

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Si no hi ha més paraules demanades, bé, del que es tracta de
decidir avui és la creació o no d’una ponència, jo després els
tornaré llegir la proposta en concret.

Evidentment, si es constitueix una ponència, aquesta
ponència fa el seu pla de treball i el que és normal, entenc jo,
ja tendrem temps que els serveis jurídics ens ho diguin o no, el
normal és constituir una única ponència. Una altra cosa és que
a la ponència es pugui contemplar fer una primera entrega d’un
document i una segona, això ja és qüestió del pla de treball.

Per tant, és un tema obert, el que no es farà és crear dues
ponències.

Ara, la ponència es pot marcar un pla per a una sèrie de
qüestions, amb una temporalitat determinada, amb el
compromís evidentment que la feina continua.

Dues, els temes de les proposicions de llei, això són
iniciatives del grups que estan contemplades en el Reglament,
jo l’únic que he dit és una consideració -diguéssim- més
política i funcional, que el que no té sentit és anar per dos
camins a la mateixa vegada, perquè si hem d’anar per aquí, jo
què sé, igual hi ha altres grups parlamentaris que la setmana
que ve idò entren altres iniciatives, i no seria lògic per una
banda, fer una ponència i fer una proposició... Jo no faig una
crida a ningú, cadascú sap el que registra, però, entenc que si
es decideix crear una ponència, s’entendrà que la resta, les
proposicions de llei que estiguin aturades, per dir-ho de

qualque manera. Perquè, a més, els conceptes de les
proposicions de llei, on s’haurien d’incorporar seria a la
ponència.

I crec que ha estat la Sra. Pons que ha demanat..., un poc,
bé, al final, el document que pugui fer la ponència, com a
proposta de text de reforma del Reglament, va a la Mesa del
Parlament; la Mesa del Parlament la trametrà als grups
parlamentaris, això és el que diu el 206, crec que és, i a partir
d’aquí, si hi ha qualque grup parlamentari que vol subscriure
aquesta proposta que ve de la ponència la registrarà com a
proposició de llei. A partir d’aquí, la tramitació reglamentària
és la que contempla el Reglament: presa en consideracions, si
ho supera, període d’esmenes i, després, hi ha un debat i
votació, final com amb qualsevol proposició de llei, on el que
es requereix és una majoria absoluta dels vots. Això és el que
contempla el 206.

(Se sent de fons el Sr. Lletrat de manera inintel·ligible)

Sí, bé, m’apunta el lletrat que, evidentment, es fa una
ponència, però la tramitació és exactament igual: es fa la
ponència, després es fa el dictamen de la comissió com si fos
una proposició de llei. 

Si a vostès els sembla bé, hauríem de sotmetre a la seva
consideració, o sigui, la proposta seria crear una ponència
d’estudi per a l’elaboració d’un document de propostes de
revisió i millora del Reglament del Parlament i d’actualització
i adaptació d’aquest a la situació generada per la pandèmia del
coronavirus. Vull dir, els dos conceptes: per una banda, revisió
i millora del Reglament; i, per una altra, actualització i
adaptació en funció d’aquesta situació. 

D’aquesta manera, és un àmbit ample, que a partir d’aquí jo
el que he de demanar és si ho podem aprovar per unanimitat...,
aquesta proposta?

(Se sent de fons el Sr. Lletrat de manera inintel·ligible)

Bé, el primer concepte és, si ho hem de votar o ho podem
aprovar per unanimitat.

I després hi ha un altre concepte, que és si la proposta va
associada a la composició que tenen les ponències del
Parlament, jo ja els ho he dit, actualment, per a altres ponències
s’utilitza dos pel Grup Socialista i un representant de la resta
dels set grups parlamentaris. Els record que la votació a
ponència és ponderada, vull dir que és independent del nombre
de..., això es fa segons la fórmula d’Hondt, però per recorda’ls-
ho. 

És a dir, podem aprovar per unanimitat la proposta de crear
una ponència d’estudi per a l’elaboració d’un document de
propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i
d’actualització i adaptació d’aquest a la situació generada per
la pandèmia del coronavirus 19?

Ho volen votar? Podem aprovar-ho per unanimitat?
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Estan d’acord, en aprovar-ho per unanimitat. Entenc que
també estan d’acord que la proposta vagi amb una ponència
constituïda per aquests 9 membres.

Doncs, així, nosaltres elevarem, la Mesa d’aquesta
comissió, trametrà aquest acord a la Mesa del Parlament perquè
dimecres que ve pugui prendre l’acord de creació d’aquesta
ponència, si ho estima oportú. I que, evidentment, crec que els
han repartit una proposta de calendari que és orientativa, però
ja saben que, bàsicament, hi ha un període de 48 hores per
nomenar els ponents, a partir d’aquí, la Mesa de la comissió
establirà un dia per reunir ja aquesta ponència, on es
constituirà, es nomenarà un coordinador, i s’anirà allà amb
propostes de pla de treball per desenvolupar.

I a partir d’aquí faran la seva feina, que en el moment que
estigui el document fet s’elevarà a la Mesa del Parlament i, com
els he dit abans, aquesta Mesa del Parlament la trametrà als
grups parlamentaris i, si un grup o més ho estimen oportú, ho
registraran com a proposició de llei, i a partir d’aquí es fa la
tramitació que pertoqui. 

Tothom està d’acord? Qualcú vol intervenir?

Idò, si no hi ha més assumptes a tractar, bon dia i moltes
gràcies.
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