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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els diputats sotasignats, integrants del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 16.1./? i 23.b de la Llei 

2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, demanen dic

tamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre l'adequació a l'Estatut i a la 

Constitució de la proposició de llei de modificació de la Llei 1 3/2008 de la pre

sidència de la Generalitat i del Govern (tram. 202/00002/12), i d'una manera 

especial els preceptes següents: 

• Articles primer i segon, per possible infracció dels articles 1, 2.4, 3, 

29.1, 38, 60.3 i 62.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i 1.2, 2, 9.1, 

9.3, 14 i 23.2 de la Constitució. 

La literalitat dels preceptes és la que segueix: 

Article primer: 

"En cas d'absència, malaltia o impediment del candidat o candidata en el mo

ment de presentar el programa de govern i sol·licitar la confiança del Ple del 

Parlament, aquest podrà autoritzar, per majoria absoluta, la celebració del 

debat d'investidura sense la presència o sense la intervenció del candidat o 

candidata. En aquest cas, la presentació del programa i la sol·licitud de confi

ança de la cambra es podrà fer per escrit o per qualsevol altre mitjà previst en 

el Reglament. La votació que denegui l'autorització prevista en aquest parà

graf equivaldrà a una votació d'investidura als efectes de l'apartat 6è d'aquest 

article" 

Article segon: 

"S'afegeix un tercer apartat a l'article 35 de la Llei 13/2008, del 5 de novem

bre, de la Presidència de la Generalitat i del Covern: 
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3. Tots els òrgans col - legiats previstos en aquesta llei es poden constituir, con

vocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de for

ma presencial com a distància, llevat que el seu reglament intern reculli ex

pressa i excepcionalment el contrari. 

A les sessions que es celebrin els òrgans col·legiats o distància, els seus mem

bres podran trobar-se en diferents llocs i sempre que s'asseguri per mitjans 

electrònics, considerant també com els telefònics, i audiovisuals, la identitat 

dels membres o persones que els supleixin, el contingut de les seves manifesta

cions, el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i 

intercomunicado entre ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant 

ía sessió. Entre d'altres, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics 

vàlids, el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències." 

FONAMENTS JURÍDICS 

1.- Consideracions sobre l'exposició des motius. 

L'exposició de motius de la Proposició de llei que sotmetem a la consideració 

del Consell de Garanties Estatutàries transcriu literalment l'article 5 de la Llei 

13/2008, de la presidència de la Generalitat i del Govern; preveu aquest que 

en cas d'absència, malaltia o impediment del president o presidenta de la Ge

neralitat, n'exerceix la suplència el conseller primer o consellera primera o et 

vicepresident o vicepresidenta, si han estat nomenats; altrament, n'exerceix la 

suplència el conseller o consellera que el president o presidenta determini o, 

en cas de manca de designació, el conseller o consellera que ocupi el primer 

Hocen l'ordre de prelació protocol·lària. 

És l'existència d'aquest article on el grup proposant de la iniciativa sembla tro

bar el raonament per proposar la modificació introduïda a l'article primer i se

gon de la seva Proposició de llei. Consideren oportú que, en tant existeix la 

possibilitat de substitució o suplència de la figura del President, aquesta facul

tat es faci extensiva també a la possibilitat d'absència en el moment del proce

diment d'elecció del president de la Generalitat prevista a l'article 4 de la Llei 

13/2008. 

L'article primer de la Proposició de llei qüestionada pretén introduir la possibi

litat que el Ple autoritzi, per majoria absoluta, la celebració del debat, d'inves-
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tidura sense la presència o la intervenció del candidat o candidata, possibilitant 

que, tant la presentació del programa de govern com la sol • licitud de la confi

ança en el Píe, es pugui fer per escrit o per qualsevol altre mitjà previst al Re

glament. 

En contra d'aquesta extensió lògica que es pretén en un acte tan solemne com 

és el debat d'investidura del president o presidenta de la Generalitat cal adver

tir la redacció de I' article 67 de l'EAC. 

L'article 67 EAC preveu que serà el conseller primer o consellera primera, si 

n'hi ha, o el conseller o consellera que determini la llei, qui supleix I substitu

eix el president o presidenta de la Generalitat en els casos d'absència, malaltia, 

cessament per causa d'Incapacitat i defunció. No obstant, es preveu expressa

ment que el cas de suplència i substitució no permeten exercir les atribucions 

del president o presidenta relatives al plantejament d'una qüestió de confiança, 

la designació i el cessament dels consellers i la dissolució anticipada del Par

lament. 

Sembla que aquesta intencionalitat del legislador ve motivada per la pròpia 

naturalesa que configuren aquestes atribucions del President i que, expressa

ment, s'exclouen de la possibilitat d'exercir-les per delegació. A la mateixa 

conclusió hauríem d'arribar en el cas del debat d'investidura: la pròpia confi

guració d'aquest procediment ens porta a constatar l'existència d'un deure 

presencial inherent per aquest tràmit parlamentari que ha d'excloure tota pos

sibilitat de suplència o substitució. 

És en base a aquestes primeres consideracions que entenem, doncs, que és del 

tot necessari que el Consell de Garanties Estatutàries es pronunciï sobre 

l'adequació d'aquesta proposta al marc estatutari 
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IL- Possible infracció dels articles 1, 2.4, 3, 38 i 62.2 EAC i 1.2, 2, 9.1,9.3 i 14 

CE. 

Considera el grup sotasignat que cal remarcar que la iniciativa legislativa qües

tionada es presenta després de la ITC, de 27 de gener de 2018, que acorda 

traslladar al Parlament de Catalunya l'adopció de mesures cautelars en relació 

a una eventual investidura del diputat Carles Puigdemont I Casamajó que van 

propiciar l'ajornament sine die del Pie d'Investidura previst pel proppassat 30 

de gener de 2018. 

Mojri Sol hc'tud d'j clicí.un^-n al Consell de Caranhes ístatutáries 
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Atenent al context, i a una anàlisi teleològica bàsica, resulta clar que la finalitat 

dels canvis que el grup parlamentari vol introduir a la Llei 13/2008 és la de 

possibilitar, un cop conegudes les circumstàncies que afecten al candidat a la 

investidura que ei grup que proposa la iniciativa va postular al seu dia, que 

aquest pugui sotmetre's a un debat d'investidura sense haver de fer-ho pre

sencialment o fins i tot sense haver-hi d'intervenir. 

Atès que la renúncia del diputat Puigdemont i Casamajó a-postular-se com a 

candidat a la investidura, segons els propis termes amb la que va ser anuncia

da en data 1 de març de 2018, té un caràcter merament provisional, es manté 

així la finalitat perseguida pel grup que proposa la iniciativa, i el caràcter ins

trumental d'aquesta. 

Cal fer esment aquí al fet que no s'ha produït una renúncia formal del diputat 

Puigdemont i Casamajó a postular-se candidat a la investidura. De fet, a pre

guntes de la portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar en 

la sessió de la Junta de Portaveus tinguda en data 6 de març de 201 8, tal com 

queda reflectit a l'acta corresponent, es confirma aquest extrem, ja que el Pre

sident de la Mesa li respon que "la renúncia es desprèn dels nous con-tactes 

que ha mantingut amb ets representants dels grups". . 

Es tracta, per tant, malgrat el maldestre intent de fer-la passar per una disposi

ció de caràcter general, d'una proposició de llei ad personam. Reforça encara 

aquest argument la petició complementària efectuada pel Grup parlamentari de 

Junts per Catalunya, en el sentit que ia iniciativa en qüestió es tramiti pel pro

cediment de lectura única i el d'urgència, per tal que, hipotèticament aprovada, 

la nova regulació es trobi disponible per si el diputat esmentat decideix tornar 

a postular-se, en ei moment en el que cessi l'esmentada renúncia provisional. 

La iii'roducció de les modificacions proposades per part del Grup Junts per 

Catalunya a la Llei 1 3/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Genera

litat i del Govern, resulta en una proposta feta a mida i encaminada a perme

tre, sigui com sigui, la investidura del candidat Carles Puigdemont i Casamajó i 

l'existència d'un Govern quins consellers i consellers puguin no trobar-se físi

cament a Catalunya, qüestió a la que s'adreça l'article segon de la iniciativa. 

La Constitució proclama, al seu article 14, la igualtat de tots els ciutadans i 

ciutadanes davant la llei. La generalitat i abstracció de la norma és una de les 

facetes en la que es concreta aquesta exigència d'igualtat davant la llei, i es 

troba estretament vinculada als principis de legalitat i de seguretat jurídica, 

Fi I Itri'uJ c1^ clii^umeri i! ( unwell de Carúnues fisiatutàries . 
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que caldria considerar radicalment conculcats en cas que s'admetessin a 

l'ordenament jurídic normes ad personam. 

Igualment, cal advertir la possible conculcado que l'aprovació d'aquesta inicia

tiva suposaria contra els articles 9,1 i 9.3 CE que consagren els principis de 

seguretat jurídica, la interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics i la sub

jecció dels ciutadans i els poders públics a la Constitució i a la resta de 

l'ordenament jurídic. 

Fent nostres els arguments de l'informe dels serveis jurídics de la Cambra, 

sobre possible qüestions que es poden suscitar a l'inici de la legislatura, de 

data 15 de gener de 2018, i la rellevància de les manifestacions que en 

l'esmentat informe es feien als principis i drets afectats per una possible sessió 

d'investidura in absentia o sense intervenció del candidat o candidata, val a dir 

que "amb relació al deure d'assistència presencial inherent a l'exercici de la 

funció parlamentària, es pot avançar també, (...) que el seu compliment es fa 

evident i exclou la possibilitat de delegació o substitució de la intervenció per

sonal del diputat en determinats debats, quan es tracta de procediments par

lamentaris que, per la seva naturalesa o característiques, deixarien de com

plir, sense aquest requisit, la funció que tenen encomanada d'acord amb 

l'Estatut i el Reglament'. 

\ segueix l'informe "en els sistemes de règim parlamentari, atesa la relació de 

confiança i de responsabilitat política que s'estableix entre el Parlament i el 

Govern, aquesta interacció encara es fa més evident i necessària i es concreta 

en diversos procediments que serveixen per construir (o desfer, si escau) 

aquesta relació i que fan residir a la persona proposada per obtenir la confi

ança el pes del debat en els corresponents procediments (investidura, moció de 

censura, qüestió de confiança). D'acord amb el Reglament del Parlament (art. 

146, 149 i 150), es pot apreciar com aquests debats giren al voltant del candi

dat proposat per la Presidència del Parlament o el que proposa la moció de 

censura o ei propi president de ¡a Generalitat quan és aquest eJ que demana lo 

confiança de la Gambra". 

De la lectura d'aquest informe advertim com els propis serveis jurídics de la 

Cambra conclouen que de la redacció de la investidura segons l'article 4 de la 

Llei 13/2008, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, s'insereix que 

"d'aquest tipus de debat, amb major intensitat que d'altres establerts pel Re

glament, s'organitzen "intuitu personae" de manera que sense la participació 

--T^AMEMTCmgSecretana 
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directa i personal del candidat mancarien d'un element essencial del procedi

ment, sense el qua! aquest no podria complir la seva funció estatutària. 

És important remarcar que en aquest tipus de debat no es tracta de verificar 

actes de mera "ratificació" o "confirmació" d'una persona com a president de la 

Generalitat o per renovar-li la confiança, sinó de propiciar un "diàleg" entre el 

candidat i la resta de diputats amb la finalitat principal de concitar, mitjan

çant la defensa d'un programa i el subsegüent debat, el suport necessari per 

assolir la investidura o per retenir la confiança. Són debats de "convenciment" 

0 d' "intenció de convèncer", si més no, la qual cosa posa en relleu que el pro

cediment no és només forma, sinó també contingut. Perquè es tracta de proce

diments vertebradors del sistema parlamentari mateix en establir, a partir 

d'ells, la relació fiduciària que els caracteritza". 

L'acceptació d'aquesta modificació implicaria, per tant, distorsionar totalment 

el procediment d'elecció previst pel president de la Generalitat així com la con

figuració dels seus elements més essencials. No cal oblidar que l'article 4 apar

tat tercer preveu expressament que el candidat proposat presenti davant del 

Ple el seu programa de govern i sol·liciti la confiança de la cambra. La intro

ducció de l'article 1 de la citada Proposició de llei confrontaria totalment amb 

aquest apartat que configura la presència del president de la Generalitat al de

bat d'investidura com un element essencial del procediment sense el qual 

aquest no podria complir la seva funció estatutària. 

En termes semblants ens podem expressar pel que fa a la finalitat perseguida 

per la iniciativa que sotmetem al dictamen del Consell de Garanties Estatutàri

es, quan en el seu article segon simula preveure la possibilitat que els òrgans 

previstos a la Llei 13/2008 es puguin "constituir, convocar, celebrar les seves 

sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com a dis

tància", en realitat tan sols pretén donar cobertura a la possibilitat de configu

rar un Consell Executiu en el que el President, i potser alguns dels Consellers, 

resideixin a l'estranger. Resulta impossible imaginar la forma de poder exercir 

plenament la funció de control al govern que correspon al Parlament de Cata

lunya, si en les sessions de control hi són absents el President o bé Consellers 

0 Conselleres sobre la gestió dels quals es vol efectuar aquest control. Hi man

carien els elements essencials del procediment que els lletrats subratllaven a 

l'informe esmentat, i es vulneraria el dret a la participació política de la ciuta

dania de Catalunya, en aquest cas mitjançant els seus representants, que veu

rien així afectada la seva capacitat de control al poder executiu català. 

iiuJ dC dKWmf-n r.onspll d»; C.didnlics CsldUitaries 
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És en aquest sentit que creiem imprescindible consultar: són 

modificacions introduïdes per la Proposició de llei de modificació de la Llei 

1 3/2008 que es sotmet a la consideració del Consell amb la Constitució i l'Es

tatut? o bé, pel contrari, suposaria una possible infracció dels articles 1, 2.4, 3, 

38 i 62.2 EAC així com dels articles 1.2, 2, 9.1, 9.3, i 1 4 CE. 

III. Possible infracció dels article 29.1. 38 i 60.3 EAC i 23.2 CE. 

Cal recordar que al nostre sistema parlamentari l'exercici personal i presencial 

de ía funció representativa és, en el marc del dret de participació política de 

l'article 23.1 de la CE, un pressupost bàsic del funcionament de les cameres 

legislatives que resulta inherent a la seva pròpia naturalesa. 

Tal i com preveia el Dictamen 85/201 8 del Consell d'Estat, de data 25 de ge

ner de 2018, l'exercici "personal" de la funció representativa és una exigència 

derivada dels propis termes en què s'estableix la relació de representació entre 

electors i elegits, és a dir, del mandat representatiu conferit als electors a favor 

de determinades persones. Són aquestes persones, doncs, les úniques que po

den i han d'exercir l'ofici públic pel qual han sigut escollides. 

Tant el marc constitucional com l'estatutari fan palès que el funcionament del 

Parlament de Catalunya es regeix per l'exercici personal I presencial del càrrec 

de diputat i que les excepcions legals i reglamentàries que es preveuen han 

d'interpretar-se, en tant aquesta excepcionalitat, de manera restrictiva. 

És important remarcar que la possibilitat de permetre la investidura no presen

cial del candidat a la presidència de la Generalitat sense la possibilitat de dur a 

terme un debat amb la resta de grups parlamentaris sobre el seu programa, i 

als que ha de sol·licitar la seva confiança, infringiria el ius in officium dels di

putats i diputades que conformen la Cambra segons allò previst a l'article 23.2 

CE. 

És en aquest sentit que creiem imprescindible consultar: la redacció de l'es

mentada Proposició de llei resulta conforme als articles 29.1, 38 i 60.3 de 

l'EAC? És conforme, així, al que disposa l'article 23.2 CE? 

Palau del Parlament, 26 de març de 201 8 
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