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Moit Honorable President,

En datà 30 de gener d'enguany, a la vista de la interlocutòria del Tribunal Cons
titucional cfe.27.de gener i atenent a la petició d'empara del diputat Caries Puigdemont i Casamajó, proposat com a candidat a la investidura com a president
de la Generalitat, vostè va decidir ajornar el ple d'investidura convocat pel ma
teix dia 30.

Les raons adduïdes per prendre aquesta decisió eren que no es donaven les
condicions per assegurar una sessió d'investidura efectiva ni les garanties per a
l'exercici ple i lliure dels drets polítics del candidat.

La mesura cautelar decidida pel Tribunal Constitucional estableix amb claredat
la impossibilitat de celebrar una Investidura per via telemática o de substitució,
i que el candidat no podrà ni delegar el vot ni comparèixer davant la Cambra
mentre estigui vigent l'ordre judicial de recerca i captura i d'ingrés a presó, i
que per participar en ei debat d'investidura hauria de rebre la corresponent au
torització judicial.

Donat que el diputat Carles Puigdemont i Casamajó ha declarat en diverses oca
sions que no pensa demanar l'autorització judicial prescrita, és obvi que la seva
candidatura no podrà ser objecte del debat d'investidura efectiu i amb garanties
al que vostè reiteradament s'ha referit.
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Vostè ha afirmat sovint el seu compromís de defensa dels drets de tots els mem
bres dè la Cambra i volem cridar la seva atenció sobre el fet que ets diputats i
les diputades han de poder participar en un ple d'investidura complint així els
deures i terminis establerts per les nostres lleis.

És per això que, sense esperar a ulteriors decisions del Tribunal Constitucional,
reiterem la conveniència d'obrir una nova roda de consultes amb els grups par
lamentaris als efectes de proposar un altre candidat o candidata a la presidència
de ia Generalitat o, en cas que això no sigui possible, establir quin és el meca
nisme o decisió parlamentària que permeti obrir el termini de dos mesos que la
llei prescriu per tal que es produeixi, bé la desitjable investidura d'un candidat
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candidata a la Presidència, bé la convocatòria de noves eleccions al Parlament

de Catalunya.
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