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Com a president de les Corts i del Consell de Redacció de Corts. Anuari
de dret parlamentari, és un honor presentar-vos el número 29 d’aquesta
publicació que ja ha superat les dues dècades d’activitat. Per això, com
que es tracta del primer número de la presente legislatura, agraïsc la
tasca que al llarg de tots aquests anys han desenvolupat els qui m’han
precedit al capdavant del Consell de Redacció. Sense la seua contribució
no haguera estat possible que aquesta publicació fóra un referent
necessari en el dret parlamentari i en la vida parlamentària.
El número de Corts. Anuari de Dret Parlamentari que teniu a les
mans està integrat per un total de dotze treballs repartits en quatre
«Estudis», sis «Notes», la «Crònica parlamentària» i una recensió
bibliogràfica.
Quant als «Estudis», Francisco Javier Ciriero Soleto, lletrat de
l’Assemblea d’Extremadura, tracta la incidència de la Llei 39/2015 en el
procediment legislatiu i analitza les implicacions de l’esmentada llei en
aspectes com ara la iniciativa legislativa, els principis de bona regulació o
la participació ciutadana. Per la seua banda, el magistrat jutge contenciós
administratiu, Marcos Marco Abato, reflexiona sobre els efectes que
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generen la primacia del dret europeu i l’aplicació judicial de la norma
sobre la producció legislativa. Tot seguit, Rosa Moliner Navarro,
professora titular de dret civil de la Universitat de València i vocal de la
Comissió de Codificació del Dret Civil Valencià, estudia els efectes de la
STC 110/2016 sobre les pensions de viduïtat en les unions de fet de la
Comunitat Valenciana. Finalment, dos professors de la Universitat de les
Illes Balears, el catedràtic i conseller del Consell Consultiu, Joan Oliver
Araujo i el professor associat, Vicente J. Calafell Ferrà, aprofundixen en el
paper de la monarquia constitucional a Espanya i, particularment, sobre
el seu futur en el regnat de Felip VI.
En l’apartat de «Notes, dictàmens i informacions», David Calatayud
Chover, tècnic del Síndic de Greuges, realitza una aproximació a l’informe
de 2017 d’aquesta institució, sobre l’atenció i la protecció a les dones
víctimes de violència de gènere a la Comunitat Valenciana. Begoña Conde
Álvarez, professora de la Universitat Internacional de La Rioja sotmet a
examen l’Estatut de Gernika i es planteja si es tracta d’un punt de trobada
o un punt de partida entre els bascos. Des de l’Assemblea Regional
de Múrcia, Belén Ferrández García, tècnica de Gestió Parlamentària,
analitza el paper que pot exercir el parlament en l’aprovació del límit
de despesa no financera i la seua repercussió sobre el pressupost. Javier
Guillem Carrau, lletrat de les Corts Valencianes, reflexiona sobre el
caràcter «constitucional» de la Llei de contractes agraris en l’àmbit del
dret foral valencià. Victoria Rodríguez Blanco, professora de ciència
política i de l’administració de la Universitat Miguel Hernández d’Elx,
proposa les reformes necessàries en el funcionament dels partits
polítics per a la seua recuperació com a instruments imprescindibles
de representació. Finalment, la professora de ciència política i
de l’administració de la Universitat de València, Rosa Mari Roig i
Berenguer, des d’una visió politològica, tracta la dinàmica ideològica
en l’àmbit local i utilitza, com a exemple, els pactes dels ajuntaments
d’Alacant, Castelló i València.
Com sol ser habitual en aquesta revista, un dels lletrats de
la cambra, en aquest cas, Joaquín J. Marco Marco, elabora la
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«Crònica parlamentària» de les Corts i realitza un resum de l’activitat
desenvolupada des del número anterior. En aquest cas, la crònica abasta
el període comprés entre la sessió constitutiva de la IX legislatura (juny
2015) fins a la finalització del primer període de sessions d’enguany
(juliol 2017).
La revista finalitza amb la recensió que el professor titular de dret
constitucional de la Universitat de Lleó, Miguel Ángel Alegre Martínez,
fa del llibre de Joan Oliver Araujo Las barreres electorales. Gobernabilidad
versus representatividad.
No puc finalitzar sense donar les gràcies a totes les autores i els
autors que han participat en aquest número, com també a totes les
persones que n’han fet possible l’edició i la publicació. Per a les Corts
i per a mi, és motiu de satisfacció poder-vos oferir aquests continguts
i desitge que resulten del vostre interès. Com no podia ser d’una
altra manera, la voluntat de la cambra és seguir endavant amb aquest
projecte, que és un referent per a tots a qui ens preocupa i interessa el
dret parlamentari.
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