
PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE LA MAJORIA PARLAMENTÀRIA DE 

L’ENTESA NACIONAL PEL PROGRÉS 

 

 

 

Les normes de coordinació de l’acció política al Parlament de 

Catalunya dels Grups Parlamentaris Socialistes - CpC, Esquerra i ICV-

EA, que donen suport parlamentari al Govern de la Generalitat, es 

regiran pels següents principis: 

  

1.  Les pautes d’acció institucional i les iniciatives corresponents es 

definiran mitjançant debat intern i es desenvoluparan i executaran de 

manera unitària i coordinada a fi de donar suport al Govern d’Entesa. 

  

2. Els tres Grups parlamentaris mantindran una comunicació constant 

i s’organitzaran i coordinaran permanentment les seves activitats per 

a garantir el bon desenvolupament de l’acció de govern i la seva 

percepció per part de l’opinió pública. 

  

3. L’acció dels tres Grups vetllarà per garantir en tot moment el 

respecte al pluralisme polític i el compliment dels procediments 

parlamentaris establerts. 

  

4. Les diferències de criteri que es suscitin entre les tres forces es 

resoldran acostant posicions mitjançant el diàleg i el consens. Les 

normes d’acció política dels tres Grups s’interpretaran i aplicaran amb 

la flexibilitat que requereixi cada cas, d’acord amb els principis 

esmentats i amb criteris de reciprocitat i lleialtat realitzant en tot 

moment els esforços de negociació, diàleg i transacció necessaris. 

  

5. L’aplicació d’aquest protocol no comportarà la pèrdua de llibertat 

de cada Grup parlamentari per exposar les posicions i impulsar les 



actuacions coherents amb les seves posicions ideològiques i 

programàtiques, sempre que no contravinguin l’Acord de Govern ni 

pertorbin l’actuació del Govern o malmetin la seva cohesió i la seva 

imatge pública. 

 

Procediments de coordinació 

  

·   Un cop per setmana es reuniran, de forma ordinària, els portaveus 

dels tres Grups que donen suport al Govern d’Entesa, acompanyats 

quan calgui dels respectius portaveus adjunts, per preparar les 

reunions de la Junta de Portaveus i dels Plens del Parlament. 

  

·   Un cop al mes es reuniran els portaveus dels tres Grups amb el 

responsable específic designat pel Govern 

  

·   De forma ordinària, a cada comissió o ponència, es reuniran abans 

de cada sessió els portaveus dels tres Grups, per a preparar-ne els 

continguts. Els portaveus de comissió hauran d’haver repassat 

prèviament amb els diputats del seu Grup encarregats de cada tema 

el posicionament acordat amb el Govern. Quan calgui, i en tot cas al 

menys un cop al mes, es reuniran amb el responsable de Relacions 

Institucionals del Departament corresponent, per tal de preparar 

l’agenda de la Comissió. 

  

·   Els Grups concertaran  amb el Govern, a través de reunions 

periòdiques, la seva posició pel que fa als treballs parlamentaris, 

calendari de sessions, fixació de l’ordre del dia de les sessions 

plenàries, ordenació dels debats, reconsideració dels acords de la 

Mesa sobre qualificació i admissió a tràmit d’escrits i documents, i 

qualsevol altre assumpte que sigui tractat en Junta de Portaveus. 

 



 ·   Les iniciatives parlamentàries de transcendència política hauran 

de ser elaborades i presentades conjuntament pels portaveus 

sectorials dels tres Grups, d’acord amb el departament del Govern 

afectat. El Grup parlamentari proposant  trametrà prèviament la 

proposta de text a la resta de Grups i coordinarà, controlarà i 

garantirà el procés fins a la presentació de la proposta al Registre, 

d’acord amb l’Annex de Procediments que més avall es detalla. 

  

·   En el cas de desacord entre els Grups de la majoria sobre una 

determinada iniciativa parlamentària, es traslladarà a la reunió 

setmanal dels portaveus dels tres Grups. Aquesta decidirà sobre la 

seva presentació conjunta o no.  

  

·   Quan tingui lloc un desacord irresoluble en l’àmbit parlamentari en 

aspectes de gran transcendència política, s’elevarà el seu debat i 

resolució als màxims responsables polítics de l’Acord.  

  

ANNEX DE PROCEDIMENTS 

  

1.     INICIATIVES DE LA MAJORIA 

  

Projectes de llei 

  

·   El Departament corresponent ha de fer arribar l’avantprojecte als 

portaveus dels tres Grups de la Majoria com a mínim 15 dies abans 

de la seva aprovació pel Consell Tècnic. 

 

·   Durant aquests quinze dies els Grups faran arribar al Govern 

suggeriments, propostes i esmenes, si s’escau. 

 

·   Un cop presentat el projecte de llei al Registre, els ponents de 

cada Grup es coordinaran per estudiar el tràmit d’esmenes. Durant el 



tràmit de ponència i comissió, els 3 ponents i/o portaveus sectorials 

de les comissions corresponents, conjuntament amb el representant 

del Departament que aquest hagi designat, acordaran la presentació, 

l’acceptació i la transacció, si s’escau, de les esmenes. 

 

Proposicions de llei 

  

·   Els tres Grups de la Majoria,  d’acord amb el Govern, presentaran 

de forma conjunta les proposicions de llei quan interessi impulsar una 

determinada acció legislativa des del poder legislatiu i no des de 

l’executiu . 

 

· Si un grup volgués proposar, de forma excepcional, una proposició 

de llei, l’haurà de trametre prèviament amb una setmana d’antelació 

als altres dos grups. 

 

·   Pel que fa al procediment de coordinació entre els tres Grups 

(tràmit d’esmenes, etc.), s’aplicarà el que s’ha establert pels 

Projectes de llei. 

  

Propostes de resolució 

  

·   Els Grups de la majoria podran elaborar Propostes de resolució 

(PR) i presentar-les de forma conjunta per part dels tres Grups.  

 

·   Qualsevol Grup que vulgui proposar una PR haurà de seguir el 

procediment següent: 

a) El Grup proponent (o tots tres si la proposta és conjunta) trametrà 

als Grups i al Departament corresponent el text a través del RRI 

(Responsable de Relacions Institucionals de la Conselleria). El 

Departament haurà d’emetre un posicionament, favorable o no, que 

trametrà als tres Grups de la manera més ràpida possible. 



b) Si l’informe és favorable, el portaveu sectorial corresponent 

contactarà amb els seus homònims i acordaran el text definitiu. 

c)  Amb l’acord dels tres Grups i del Govern, el Grup proponent és el 

que pren la iniciativa i garanteix l’ordenació, transcripció i seguiment 

de la PR fins a la seva presentació al Registre. Això implica la tramesa 

de l’original de la PR als altres dos Grups per a ser signada pels 

portaveus. Immediatament, el Grup proponent recupera la iniciativa 

signada a tres i la presenta al Registre, fent arribar còpia als altres 

dos Grups. 

d) El protagonisme en el debat correspondrà al Grup inicialment 

impulsor. 

  

Interpel·lacions i mocions subsegüents 

  

·   Els Grups de la majoria podran interpel·lar els membres del 

Govern. En tot cas, qualsevol interpel·lació i el contingut de la moció 

subsegüent, si es presenta, s’ha de comunicar prèviament al 

departament del Govern afectat, amb l’objectiu de cercar un acord 

sobre el seu contingut.  

 

·   En cas de presentació de moció subsegüent per part del Grup 

interpel·lant, i un cop decidida a la reunió dels portaveus dels tres 

Grups del dimarts anterior, els tres Grups de la majoria i el 

departament del Govern afectat acordaran el text abans de la 

substanciació de la interpel·lació al Ple. Amb el text acordat, el Grup 

interpel·lant és el que garanteix l’ordenació, transcripció i seguiment 

del text i la seva presentació al Registre dins del termini previst (24 

hores després del ple). 

 

·   Durant la substanciació de la Moció, en el següent Ple, el Grup 

interpel·lant tindrà la capacitat per acceptar o transaccionar esmenes 



presentades per l’oposició previ acord amb els altres dos Grups i amb 

el departament o departaments afectats. 

 

·   El protagonisme en el debat correspondrà al Grup interpel·lant. 

  

Peticions de compareixença 

  

·   Les peticions de compareixença seran objecte d’acord entre els 

tres Grups de la majoria per a poder ser presentades conjuntament. 

Aquestes peticions seran objecte de consulta al Departament o 

Departaments afectats i especialment quan es tracti de 

compareixences en el procés de tramitació de Projectes de Llei.  

 

·   El Grup proponent és el que redacta la sol·licitud, la proposa als 

altres dos Grups de la majoria i, un cop signada pels tres portaveus, 

la presenta al Registre. 

  

Preguntes orals al Govern 

  

·   Els Grups de la majoria podran preguntar en el Ple de forma oral 

als membres del Govern i al President. En tot cas, qualsevol pregunta 

oral tindrà el vist-i-plau previ del Govern. 

  

Preguntes amb resposta per escrit i sol·licituds d’informació 

  

·   Els Grups de la majoria podran presentar lliurement al Registre 

preguntes al Govern per escrit i sol·licituds d’informació; en tot cas, 

es produirà una consulta prèvia, a través dels Responsables de 

Relacions Institucionals dels departaments afectats.   

 

 



Altres iniciatives 

  

·  Les designacions i resolucions del Ple requeriran l’acord previ dels 

portaveus dels tres Grups de la majoria.  

 

· Les iniciatives parlamentàries com ara la petició de dictàmens del 

Consell Consultiu a lleis de l’Estat, interposició de recursos 

d’inconstitucionalitat i proposicions de llei al Congrés de Diputats 

requeriran prèviament un acord dels portaveus dels tres grups. Si no 

hi ha acord, es donarà llibertat a cada grup. 

 

  

2 – INICIATIVES DE L’OPOSICIÓ 

  

Proposicions de llei 

  

·   Els tres Grups de la majoria, mitjançant els seus portaveus, i 

d’acord amb el departament o departaments del Govern afectats, 

decidiran conjuntament la presentació d’esmenes a la totalitat a les 

proposicions de llei de l’oposició. 

 

·   Si una proposició de llei ha superat el debat de totalitat o no s’hi 

han presentat esmenes, el procediment de coordinació entre els tres 

Grups de la majoria serà el següent: 

a) El Departament afectat trametrà una proposta d’esmenes als tres 

Grups de la majoria, que seran acordades amb els tres portaveus 

sectorials. 

b) Paral·lelament, els tres portaveus sectorials restaran en contacte i 

acordaran les pròrrogues que convinguin. 

c) El Grup afí políticament al departament afectat s’ocupa de 

l’ordenació, transcripció i seguiment de les esmenes consensuades. 

Això implica la preparació i  redacció de les esmenes i la seva 



tramesa als altres dos Grups per a ser signades pels portaveus. 

Immediatament, el Grup esmentat recupera la iniciativa signada a 

tres i la presenta al Registre, fent arribar còpia als dos altres Grups. 

El mateix Grup també s’encarrega de la presentació al Registre de les 

pròrrogues que calguin. 

d) Durant el tràmit parlamentari, els ponents de cada Grup es 

coordinaran per estudiar el tràmit de compareixences i d’esmenes. 

Durant el tràmit de ponència i comissió, els 3 ponents i/o portaveus 

sectorials de les comissions corresponents, conjuntament amb el 

representant del departament que aquest hagi designat, acordaran 

l’acceptació i la transacció, si s’escau, de les esmenes de l’oposició.  

  

Propostes de Resolució 

  

·   El tractament de les PR presentades per l’oposició haurà de seguir 

el procediment següent: 

a) El departament al que hagi estat assignada la PR emetrà un 

informe en el que recomanarà un posicionament, favorable o no, i en 

el que proposarà, si s’escau, la presentació d’esmenes. Aquest 

informe serà tramés simultàniament als tres Grups (als tres 

portaveus sectorials, principalment) pel Responsable de Relacions 

Institucionals abans de l’obertura del termini de presentació 

d’esmenes. 

b) Paral·lelament, els tres portaveus sectorials restaran en contacte i 

acordaran les pròrrogues que convinguin. 

c)  Si l’informe del departament proposa esmenes, i un cop fetes les 

consultes amb els portaveus sectorials dels altres dos Grups, el Grup 

afí políticament al departament afectat s’ocupa de l’ordenació, 

transcripció i seguiment de les esmenes consensuades. Això implica 

la preparació i redacció de les esmenes i la seva tramesa als altres 

dos Grups per a ser signades pels portaveus. Immediatament, el 

Grup esmentat recupera la iniciativa signada a tres i la presenta al 



Registre, fent arribar còpia als dos altres dos Grups. El mateix Grup 

també s’encarrega de la presentació al Registre de les pròrrogues que 

calguin 

   

Interpel·lacions i mocions subsegüents 

  

·  El tractament de les mocions subsegüents a interpel·lacions 

presentades per l’oposició haurà de seguir el procediment següent: 

a)  El departament o departaments corresponents emetran un 

posicionament, favorable o no, i en el que proposarà, si s’escau, la 

presentació d’esmenes. Aquest informe serà tramés simultàniament 

als tres Grups (als tres portaveus sectorials, principalment) pel 

Responsable de Relacions Institucionals, entre 24 i 48 hores després 

de conèixer-se la moció. 

b)  Paral·lelament, el Grup afí políticament al departament afectat 

contactarà amb el departament i amb els portaveus sectorials dels 

altres dos Grups i coordinarà el posicionament. 

c)  Si l’informe del departament proposa esmenes, i un cop fetes les 

consultes amb els portaveus sectorials dels altres dos Grups, el Grup 

afí políticament al departament afectat s’ocuparà de l’ordenació, 

transcripció i seguiment de les esmenes consensuades. Això implica 

la preparació i redacció de les esmenes i la seva tramesa als altres 

dos Grups per a ser signades pels portaveus. Immediatament, el 

Grup esmentat recupera la iniciativa signada a tres i la presenta al 

Registre, fent arribar còpia als dos altres dos Grups. 

 

3 - DESACORDS  

 

· En cas de desacords entre els grups de la majoria a iniciatives 

parlamentàries com, esmenes a projectes de lleis, presentació de 

proposicions de llei, propostes de resolució, etc. s’aplicarà allò que es 

preveu a l’apartat Procediments de coordinació. Aquests desacords es 



traslladaran a la reunió setmanal dels portaveus dels tres Grups per 

tal de prendre la decisió pertinent. 

  

·   En cas de que aquest desacord sigui irresoluble en l’àmbit 

parlamentari, en aspectes de gran transcendència política, s’elevarà  

el seu debat i resolució als màxims responsables polítics de l’acord. 

   

 

Barcelona, 23 de novembre de 2006 

  

 

 

 

Miquel Iceta i Llorens 

GP Socialistes- Ciutadans pel canvi 

 

 

 

 

Joan Ridao i Martín  

GP Esquerra 

 

 

 

 

Joan Boada i Masoliver 

GP ICV-EA 


