
 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 

Model: Sol·licitud de reconsideració d'un acord de Mesa 

Ref.: 000XGA03041800013  

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 38 del Reglament del Par-

lament, sol·licita la reconsideració de l’acord adoptat per la Mesa el dia 3 

d’abril de 2018 d’autoritzar la delegació de vot del diputat Carles Puigdemont i 

Casamajó (tram.395-00023/12), sobre la base dels següents, 

FONAMENTS JURÍDICS 

Primer.- La delegació de vot autoritzada per la Mesa és contrari al que dis-

posa el Reglament del Parlament de Catalunya 

La Mesa del Parlament, en la seva sessió celebrada el 3 d’abril de 2018, ha au-

toritzat, per acord de la majoria del seus membres, la delegació de vot del di-

putat Carles Puigdemont i Casamajó. 

El proposat 28 de març de 2018 el diputat Carles Puigdemont i Casamajó va 

presentar al registre general del Parlament de Catalunya un escrit en el que, 

d’acord amb l’article 95 del Reglament del Parlament, delega el seu vot en la 

portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. L’escrit que ha estat 

admès a tràmit per la Mesa del Parlament, fixa com a horitzó temporal de la 

delegació de vot “durant el temps que duri la meva situació d’incapacitat per 

assistir als plens, siguin ordinaris com extraordinaris”. 

La delegació de vot autoritzada per la Mesa del Parlament clarament és contrà-

ria a les normes que el Reglament del Parlament de Catalunya contempla per la 

delegació de vot dels diputats i de les diputades. 

Els articles 95.1 i 95.2 RPC fixa la relació de supòsits en els que un diputat o 

una diputat pot delegar el seu vot. Aquesta relació es tracta d’una llista nume-

rus clausus que no permet a la Mesa del Parlament estendre la delegació de 

vot a altres supòsits o situacions no previstes en el propi RPC. 

El diputat Carles Puigdemont i Casamajó, tal i com consta a l’escrit presentat al 

registre del Parlament, al· lega com a motiu de la delegació de vot “la situació 
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d’incapacitat” però aquesta situació que és citada pel diputat manca de la de-

guda acreditació que exigeix el RPC. 

En aquesta XII legislatura la Mesa del Parlament ha autoritzat la delegació del 

vot d’altres diputat que es troben en una situació similar a la del diputat Carles 

Puigdemont, però a deferència de la delegació presentada per aquest darrer, la 

delegació de vot dels altres diputats han estat possible ja que compten amb el 

reconeixement judicial de la “incapacitat legal perllongada” dels diputats afec-

tats, al mateix temps que s’ha sol· licitat al Parlament “arbitrar el procediment 

per a que deleguin els seus vots en un altre diputat, mentre subsisteixi la seva 

situació de presó provisional”. 

La manca d’una declaració judicial d’incapacitat legal perllongada del diputat 

Carles Puigdemont i Casamajó que reconegui la seva incapacitat de complir 

amb el deure d’assistir als debats i a les votacions del Ple del Parlament de Ca-

talunya, i el fet que les decisions adoptades per la Mesa per altres diputats no 

poden fer-se extensives al diputat Carles Puigdemont, obliguen necessària-

ment a concloure que no es possible autoritzar la seva delegació de vot. 

En aquest sentit, la Mesa del Parlament en el moment de prendre un acord so-

bre la delegació de vot de Carles Puigdemont ha de tenir en compte l’informe 

elaborat pels Serveis Jurídics del Parlament amb data de 15 de desembre de 

2017, així com la interlocutòria dictada pel magistrat instructor del Tribunal 

Suprem de 12 de gener de 2018 dels quals es desprèn que la delegació de vot 

s'ha de considerar només referida als diputats que es troben en situació de 

presó provisional per als quals el magistrat instructor n'ha declarat la incapaci-

tat permanent. 

Així per tant, la manca dels requisits exigits pel l’article 95.2 RPC i que no es 

donen cap del supòsits reglamentàriament previstos per a la delegació de vot, 

obliguen a la Mesa del Parlament a reconsiderar la seva decisió adoptada en 

relació a la delegació de vot presentada pel diputat Carles Puigdemont i Casa-

majó i en aquest sentit, és del tot necessari que la Mesa acordi la no autoritza-

ció de la delegació del vot d’aquest diputat. 

Segon.- L’acord de la Mesa pel que autoritza la delegació de vot del diputat 

Carles Puigdemont i Casamajó és contrari a les mesures dictades pel Tri-

bunal Constitucional a la Interlocutòria del 27 de gener de 2018 

L’acord de la Mesa pel que autoritza la delegació de vot del diputat Carles 

Puigdemont i Casamajó, a part de no respectar allò previst al RPC, també vul-

nera, de forma evident, el contingut i els efectes que produeix sobre el Parla-

ment i la seva activitat parlamentària la Interlocutòria del Tribunal Constitucio-

nal acordada el 27 de gener de 2018, relativa a la impugnació de la 
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candidatura de Carles Puigdemont a la presidència de la Generalitat presentada 

pel Govern d’Espanya. 

De forma clara i taxativa, el Tribunal Constitució a l’ATC del 27 de gener va 

acordar no permetre la delegació del vot dels diputats sobre els que pesi una 

ordre de busca i captura i ingrés a presó (apartat 4.c de l’ATC de 27/01/2018). 

És manifesta i notòriament conegut per aquesta Mesa que el Tribunal Suprem 

ha dictat i manté vigent una ordre de busca i captura i ingrés a presó una so-

bre el diputat Carles Puigdemont i Casamajó el que impedeix que pugui dele-

gar el vot en un altre diputat o diputada. 

El fet que, en l’actualitat el diputat Puigdemont estigui en una presó alemanya 

fruit de la detenció practicada per l’euroordre dictada pel Tribunal Suprem no 

anul·la l’ordre prèvia de busca i captura i ingrés a presó ja que encara manté la 

seva vigència i efectes a nivell nacional.  

Per aquest motiu, pren una especial rellevància l’acord adoptat pel Tribunal 

Constitucional a la ITC en el que adverteix al president del Parlament i a la res-

ta de membres de la Mesa del Parlament, el seu deure d’impedir o paralitzar  

qualsevol iniciativa que suposo ignorar o eludir les mesures cautelars adopta-

des a la pròpia. 

Fins al moment, les mesures cautelars adoptades pel Tribunal Constitucional a 

la ITC de 27 de gener de 2018 estan vigent, i per tant recau sobre el president 

del Parlament i sobre la resta de membres de la Mesa, el deure de no tramitar 

iniciatives que eludeixin les mesures cautelar acordades.  

 

Per tot el que s’ha exposat, 

Sol·licita 

La reconsideració de l’acord de la Mesa del Parlament adoptat en la seva sessió 

de 3 d’abril de 2018, pel que autoritza la delegació de vot del diputat Carles 

Puigdemont i Casamajó (tram.395-00023/12). 

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2018 

Xavier García Albiol 

Representant del SP PPC 


