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LLEI ORGÀNICA 2/1992, de 5 de març, de modificació de la Llei orgànica 3/1981, de 6 d’abril,
del defensor del poble, als efectes de constituir
una comissió mixta Congrés-Senat de relacions amb el defensor del poble. («BOE» 57,
de 6-3-1992.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica,
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei
orgànica següent i jo la sanciono.
La Llei orgànica 3/1981, de 6 d’abril, per la qual s’estableix el règim jurídic del defensor del poble, estableix al
número 2 de l’article segon la constitució de dues comissions encarregades de relacionar-se amb el defensor del
poble, tant al Congrés com al Senat.
Tot i que és cert que en determinades ocasions les
dues comissions es poden reunir conjuntament, i fins i tot
en algun cas ho han de fer, el fet que el règim de funcionament habitual sigui amb caràcter independent dificulta
sovint la relació entre les Corts Generals com a tot institucional, compostes de dues cambres, amb el defensor del
poble, alt comissionat d’aquestes.
Per tal de corregir aquesta deficiència, buscant establir un curs de relació més eficaç a l’essencialíssima institució del defensor del poble, sembla oportú establir, atès
que la normativa constitucional no ho impedeix, una
única comissió a les Corts Generals encarregada de relacionar-se amb el defensor del poble, comissió que ha
d’estar integrada tant per membres del Congrés com per
membres del Senat.
Aquest és l’objecte d’aquesta Llei orgànica de modificació de la Llei orgànica 3/1981, que en el seu rang normatiu es limita a establir la previsió d’una comissió unitària,
i difereix en la potestat reglamentària interna de les cambres el règim de designació i funcionament d’aquesta,
com fa, d’altra banda, la Llei que es modifica.
Article únic
1. El número 2 de l’article 2n de la Llei orgànica 3/1981
queda redactat de la manera següent:
«S’ha de designar a les Corts Generals una comissió
mixta Congrés-Senat encarregada de relacionar-se amb el
defensor del poble i informar els respectius plens tantes
vegades com sigui necessari.»
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2. El número 3 de l’article 2n de la Llei orgànica
3/1981 queda redactat de la manera següent:
«Aquesta Comissió s’ha de reunir quan ho acordin
conjuntament el president del Congrés i del Senat i, en tot
cas, per proposar als plens de les cambres el candidat o
candidats a defensor del poble. Els acords de la Comissió
s’adopten per majoria simple.»
3. Se suprimeixen al número 5 de l’article 2n de la
Llei orgànica 3/1981 els termes «conjunta de les dues
comissions», i se substitueixen pels termes «de la Comissió».
4. Al número 6 de l’article 2n de la Llei orgànica
3/1981 se substitueixen els termes «s’han de tornar a reunir en sessió conjunta les comissions del Congrés i del
Senat», per «s’ha de tornar a reunir la Comissió Mixta
Congrés-Senat».
5. El número 2 de l’article 10 de la Llei orgànica 3/1981
queda redactat de la manera següent:
«Els diputats i senadors individualment, les comissions d’investigació o relacionades amb la defensa general
o parcial dels drets i llibertats públiques i, principalment,
la Comissió Mixta Congrés-Senat de relacions amb el
defensor del poble poden sol·licitar, mitjançant un escrit
motivat, la intervenció del defensor del poble per a la
investigació o aclariment d’actes, resolucions i conductes
concretes produïts en les administracions públiques, que
afectin un ciutadà o grup de ciutadans, en l’àmbit de les
seves competències.»
6. El número 3 de l’article 22 de la Llei orgànica
3/1981 queda redactat de la manera següent:
«Quan entengui que un document declarat secret i no
remès per l’Administració pot afectar de manera decisiva
la bona marxa de la seva investigació, ho ha de posar en
coneixement de la Comissió Mixta Congrés-Senat a què
es refereix l’article 2n d’aquesta Llei.»
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
El Congrés i el Senat han d’iniciar els procediments
oportuns per adaptar els seus reglaments corresponents
a les previsions d’aquesta Llei.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.
Madrid, 5 de març de 1992.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

