
P A R L A M E N T  D E  C A T A L U N Y A  

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Amb relació a la tramitació i eventual aprovació de la proposició de llei del 

referèndum d'autodeterminació de Catalunya (Registre núm. 67916) i de la 

Proposició de llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república 

(Registre núm. 68199), el secretari general i el lletrat major adverteixen la 

Mesa del següent; 

1. Que les dues proposicions de llei, per raó del seu contingut i 

objectivament considerades, tenen una relació directa amb les 

resolucions del Parlament 1/XI, de 27 de setembre de 2015, 5/XI, de 

20 de gener de 2016, 263/XI, de 27 de juliol de 2016 i 306/XI, de 6 

d'octubre de 2016, en tant que presenten una línia de continuïtat, 

desenvolupament i suport dels objectius expressats en les esmentades 

resolucions. 

2. Que per aquesta raó, la tramitació de les proposicions de llei està 

afectada pel deure de compliment de la Sentència del Tribunal 

Constitucional 259/2015, de 2 de desembre, que declara 

inconstitucional i nul·la la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya i 

de les Interlocutòries del Tribunal Constitucional 141/2016, de 19 de 

juliol; 170/2016, de 6 d'octubre; i 24/2017, de 14 de febrer, dictades 

en el marc d'incidents d'execució de la sentència 259/2015 referits a 

les altres resolucions del Parlament esmentades. 

3. Que d'acord amb aquestes sentència i interlocutòries del Tribunal 
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Constitucional, els membres de la Mesa del Parlament tenen el deure 

d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa, jurídica o material, que 

directament o indirecta suposi ignorar o eludir la nul·litat de les 

resolucions parlamentàries afectades per la sentència i les 

interíocutònes del Tribunal Constitucional, així com d'abstenir-se de 

realitzar qualsevol actuació tendent a donar compliment a les 

mateixes. 

4. Que l'incompliment d'aquest deure pot donar lloc a l'exigència de 

responsabilitats dels membres de la Mesa, en els termes que 

adverteixen les esmentades resolucions del Tribuna! Constitucional. 

5. Que les consideracions anteriors serien també extensibles, 

eventualment, a qualsevol altra actuació parlamentaría a la qual, per 

raó del seu contingut o finalitat, es pogués aplicar el que s'ha dit a 

l'anterior punt 1. 

6. Que sens perjudici del que s'acaba de dir i per al cas que la Mesa decidís 

tramitar les proposicions de llei, també consideren oportú advertir la 

Mesa que: 

a) El procediment de lectura única de l'apartat 2 de l'article 135 del 

Reglament, en la seva versió establerta per la reforma aprovada pel 

Ple del Parlament el dia 26 de juliol de 2017, està suspès per acord del 

Ple del Tribunal Constitucional de 31 de juliol de 2017 recaigut en el 

recurs d'inconstitucionalitat 4062/2017. 

b) Que l'eventual tramitació directa en el Ple per ampliació de Tordre 

del dia a l'empara de l'article 81.3 RPC, presentaría en la pràctica unes 

característiques semblants a un procediment de lectura única, en la 

mesura que comportaría la substandació d'una iniciativa legislativa en 

unitat d'acte davant el Ple. 

c) Que l'apartat 4 del fonament jurídic tercer del dictamen 7/2017, de 

6 de juliol, del Consell de Garanties Estatutàries, emès amb relació a 
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la darrera reforma del Reglament, fa referència als requisits essencials 

i inexcusables que no podrien ser ignorats en l'aplicació de l'article 81.3 

del Reglament quan es tractés del procediment legislatiu. 

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2017 

Antoni Bayona i Rocamora 

Lletrat major 

Xavier Muro/i Bas 

Secretad general 

Parc de la Ciutadella, s/n - 08003 Barcelona 
Tel. 933 046 500 - Fax 937 063 293 



• 

• ' i 

: •  1  -  - | - . «V ^ .V  

'•'M 

' '¡̂  
'  T  ,f.'X' 

•'.I- -

em. 

/ . 

. 

'3, 
iSéáV-'í^ 

m 
%* 

•m,i 

0 

iü • -

## 


