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A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENT

Miquel Iceta i Llorens, president del Grup Parlamentari Socialista,
d'acord amb l'article 10 lletra f) de l'ERGI, sol·liciten informe jurídic als
lletrats de la cambra sobre l'adequació reglamentària i legal dels supò
sits relacionats en aquest escrit.
Aquesta
petició
d'informe
jurídic
urgent
ve
motivada
per
l'excepcionalitat dels supòsits que es preveu que es produeixin tant a la
sessió de la constitució del Parlament com a la d'investidura.
l\/lalgrat el criteri d'alguns juristes a la impossibilitat d'aplicació dels su
pòsits que qüestionarem, el ressò mediàtic produït respecte a les opci
ons per investir president a un diputat del que hipotèticament es preveu
que no assisteixi, obliga al nostre grup parlamentari a sol·licitar als lle
trats de la cambra que es manifestin sobre els següents extrems:
I.- Efectes jurídics de la no assistència d'alguns dels diputats i di
putades a la sessió constitutiva del Parlament convocada pel pròxim 17
de gener segons ei Reial Decret 1/2018, de 9 de gener, a efectes de
quòrum.
II.- Efectes jurídics i possibilitat de proposar, per part del presi
dent 0 presidenta del Parlament, un candidat o una candidata a la presi
dència que no es trobi en aquell moment físicament a l'hemicicle.
III.- Efectes jurídics i possibilitat de realitzar la presentació del
programa de govern per part del candidat o candidata proposat la pre
sidència proposat de manera no presencial i de debatre'l amb els grups
de la cambra
Igualment, i en aquest mateix supòsit, valoració sobre la possibili
tat d'ús del mecanisme previst a l'art. 83.1 del RPC que preveu la substi
tució de qualsevol diputat amb dret a parlar per una altre persona del
mateix grup.

IV.- Valoració i concreció de la possibilitat de la investidura, se
gons el previst a l'article 147.1 i 2, del candidat o candidata a la presi
dència no present a l'hemicicle.
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V.- Possibilitat de la utilització de l'article 93 del RPC -relatiu a la
delegació de vot- per part d'aquells diputats o diputades que es troben
en supòsits diferents als previstos en el citat article.
Palau del Parlament, 11 de gener de 2018

Miquel Iceta i Llorens
President del GP SOC
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