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L’escó i la presidència 

 

Un dels grans interrogants jurídics que sorgeix després de l’acord de la Junta Electoral 

Central és si la pèrdua de la condició de diputat del MHP Torra comporta el cessament 

com a president de la Generalitat. 

Des d’una interpretació literal, no s’imposa que el president hagi de ser membre del 

Parlament durant tot el mandat. La Constitució espanyola, possiblement inspirada en la 

italiana, disposa que el president autonòmic és “elegido por la Asamblea, de entre sus 

miembros”. Similarment, l’Estatut i la Llei de la presidència estableixen que ha de ser 

“elegit pel Parlament d’entre els seus membres”. 

La pèrdua de la condició de diputat no figura entre les causes de cessament que, de manera 

coincident i amb aparent ànim d’exhaustivitat, llisten aquestes lleis. És més, la causa de 

cessament “per condemna penal ferma” sembla contrària a un cessament fruit d’una 

condemna penal encara no ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

El fet que el cessament es reguli pocs paràgrafs després de l’elecció fa difícil de sostenir 

que s’ha produït un simple descuit. Resulta més raonable, partint de la presumpció que el 

legislador és un actor racional (reforçada perquè tractem amb parlaments i legislatures 

diferents), considerar que hi ha hagut una voluntat reiterada de no vincular el cessament 

a la pèrdua de la condició de diputat. 

I, més important encara, atès que l’exercici del càrrec públic de president de la Generalitat 

queda protegit pel dret fonamental de l’article 23 de la Constitució i corresponents dels 

tractats internacionals sobre drets humans, les causes de cessament haurien de ser 

previstes per llei i no ser interpretades de manera extensiva. 

Des d’una interpretació teleològica, podem indagar sobre la finalitat (telos) que 

persegueix la norma que obliga a escollir el president d’entre els membres del Parlament. 

Cap dels quatre fins que tot seguit esmentarem indica que la pèrdua sobrevinguda de la 

condició de diputat hagi de comportar necessàriament la pèrdua de la presidència: 

1. Telos electoral-competitiu que exigeix que el candidat hagi competit electoralment i 

que tal competència augmenti la legitimitat democràtica de la presidència. 

2. Telos anti-elitista que impedeix una candidatura presidencial externa al Parlament 

d’una persona de prestigi, de consens o de perfil tècnic. 
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3. Telos anti-centralista que evita la imposició d’una candidatura extraparlamentària des 

dels aparells centrals de poder. 

4. Telos anti-elecció-directa que impossibilita el disseny d’una presidència escollida 

directament per la ciutadania. 

Per acabar, convé contextualitzar aquesta polèmica en el parlamentarisme racionalitzat 

que inspira el nostre sistema. Aquest model de parlamentarisme prioritza l’estabilitat 

governamental i, per tant, s’inclina pel manteniment de la presidència de la Generalitat, 

malgrat possibles pèrdues de les condicions i suports parlamentaris inicials.  
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