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Excm. Sr. Pablo Llarena Conde 

Excel·lentíssim Senyor, 

Us informo que he proposat el diputat Jordi Sánchez i PIcanyol com a candidat per 
a ésser investit president de la Generalitat de Catalunya i que he convocat el debat 
d'investidura per a divendres que ve, 13 d'abril, a les deu del matí. Us adjunto una 
còpia de les resolucions. 

Jordi Sánchez i Picanyol és diputat del Parlament de Catalunya i es troba en presó 
preventiva, però l'esmentada mesura cautelar no pot ésser utilitzada per a limitar el 
legítim exercici dels seus drets polítics. 

La presó preventiva no comporta la privació del dret al sufragi passiu, que inclou 
necessàriament el dret a ésser elegit president de la Generalitat de Catalunya si així 
ho decideix una majoria parlamentària. 

En aquest mateix sentit s'ha manifestat el Comitè de Drets Humans de les Nacions 
Unides en la seva recent resolució del 23 de març de 2018, en què concedeix al 
diputat Jordi Sánchez les mesures cautelars sol·licitades mitjançant demanda del 21 
de març de 2018. En l'esmentada demanda, Jordi Sánchez denuncia una vulneració 
de l'article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics quan se'l priva del dret 
a sotmetre's a un debat d'investidura. 

La concessió de les mesures cautelars per part del Comitè de Drets Humans de les 
Nacions Unides implica una obligació de resultat a tots els poders de l'Estat i exigeix 
que s'habilitin els mecanismes necessaris perquè el diputat Jordi Sánchez pugui 
sotmetre's al debat d'investidura. 

En el cas que el Tribunal Suprem, com a poder de l'Estat interpel·lat pel Comitè de 
Drets Humans, no donés compliment a la resolució, s'estaria produint un dany 
irreparable als drets polítics del diputat Jordi Sánchez, i l'Estat espanyol estaria 
incomplint les seves obligacions internacionals que, d'acord amb els articles 10.2 i 
96 de la Constitució Espanyola, també ha de garantir el poder judicial. 
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Convençut que adoptareu les mesures necessàries perquè el diputat Jordi Sánchez 
pugui sotmetre's al debat d'Investidura convocat per a divendres que ve, 13 d'abril, 
a les deu del matí al Parlament de Catalunya, un envio una cordial salutació. 

Atentament, 

Palau del Parlament, 9 d'abril de 2018 


