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Molt Hble. Sra. Carme Forcadell i Lluís 
Presidenta del Parlament de Catalunya 
 
 
Molt Honorable senyora, 
 
Avui previsiblement aquesta Cambra celebrarà el debat i votació de la investidu-
ra del candidat a la presidència de la Generalitat del I. Sr. Carles Puigdemont i 
Casamajó. 
 
A través del present escrit volem posar en el seu coneixement la denúncia del 
meu grup parlamentari en relació a la manca d’observança del Reglament que ha 
fet vostè quan té previst convocar el Ple del Parlament per a les 17h del dia 
d’avui després d’escoltar a la Junta de Portaveus convocada una hora abans de 
l’inici de la sessió que tindrà com a objecte la investidura del Sr. Puigdemont. 
 
Com bé sap, tant la celebració d’una sessió plenària com la celebració del debat i 
votació de la investidura del candidat a president de la Generalitat requereixen el 
compliment d’una sèrie de requisits formals previstos al Reglament de la Cam-
bra. 
 
Si la Junta de Portaveus convocada per a les 16h d’aquesta tarda així ho acorda, 
té previst convocar el Ple del Parlament per a les 17h, és a dir, amb menys d’una 
hora d’antelació. És cert que el termini legal per a poder investir un candidat a 
president fineix a les 24h d’avui, però no és menys cert que d’acord amb 
l’art.82 RPC “cap discussió no pot començar, si com a mínim, dos dies 
abans no s’ha distribuït l’informe, el dictamen o la documentació que ha 
de ser servir de base en el debat, llevat d’un acord de la Mesa del Parla-
ment o de la comissió en sentit contrari”. 
 
En aquesta sessió plenària que té previst convocar es debatrà el programa i vo-
tació  d’investidura  del  diputat  Carles Puigdemont i Casamajó, quan no han trans-
corregut dos dies des de l’adopció de la seva resolució a través de la que proposa 
a la Cambra la seva investidura. 
  
No tan sols no han passat els dos dies, sinó que encara no ha signat o almenys 
no ha estat publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) la 
resolució a través de la que es proposa al Ple el candidat a la presidència 
(art.146.1 RPC). Una resolució, a més, que ha de servir com a tràmit previ per a 
la celebració de la Junta de Portaveus i de la que s’ha de donar lectura a l’inici de 
la sessió d’investidura d’acord amb el mateix precepte reglamentari. 
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Per tant, ni la convocatòria de la sessió plenària prevista per aquesta tarda a les 
17h després de la reunió de la Junta de Portaveus respecta el termini de dos dies 
exigits per l’art.82 RPC, ni s’ha convocat la Mesa del Parlament per acordar exi-
mir-ne aquest termini, ni s’ha publicat en el BOPC la resolució de la presidència 
en la que proposa a la cambra el diputat Carles Puigdemont i Casamajó com a 
candidat a la presidència de la Generalitat, abans de la celebració de la Junta de 
Portaveus. 
 
Com a presidenta de la Cambra està obligada a complir i fer complir el Regla-
ment del Parlament (art.39.1 RPC) cosa que, com he descrit, no ha fet en aques-
ta ocasió. És per això que li prego, que per abans de la citada convocatòria de la 
sessió plenària prevista per aquesta tarda, doni compliment als requisits que el 
Reglament preveu per la convocatòria d’una sessió del Parlament o altrament, 
s’abstingui de convocar la sessió plenària en la que es pretén portar a terme el 
debat i votació de la investidura del diputat Carles Puigdemont i Casamajó com a 
candidat a la presidència de la Generalitat. 
 
De fer-ho estaria vulnerant els drets dels diputats d’aquesta Cambra. 
 
 
Atentament, 
 
 
 
Xavier García Albiol 
Palau del Parlament, 10 de gener de 2016 


