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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popu-

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

Parlament, sol· licita la reconsideració de l’acord adoptat per la Mesa el dia 29 

de novembre de 2016 admetre a tràmit Projecte de llei de pressupostos de la 

Generalitat per l’any 2017 (tram. 200-00019/11), sobre la base dels següents, 

FONAMENTS JURÍDICS 

Primer.- De la inconstitucionalitat de la Disposició addicional trenta-unena 

del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per l’any 2017 

La Mesa del Parlament en la seva sessió núm.68 celebrada el 29 de novembre 

de 2016 ha admès a tràmit, per majoria dels seus membres, i amb un adverti-

ment de legalitat realitzat pel Secretari General i el lletrat major, el Projecte de 

llei de pressupostos de la Generalitat per l’any 2017 (tram.200-00019/11). 

El projecte de llei presentat pel Govern de la Generalitat inclou al text articulat 

la següent Disposició addicional: 

«Trenta-unena. Mesures en matèria d’organització i gestió del procés referen-

dari 

El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar 

les partides per garantir els recursos necessaris en matèria d’organització i 

gestió per fer front al procés referendari sobre el futur polític de Catalunya en 

el marc de la legislació vigent en el moment de la seva convocatòria.» 

Aquesta disposició esdevé un mandat al Govern de la Generalitat en virtut del 

que ha d’habilitar els recursos pressupostaris necessaris amb una finalitat que 

es situa, clarament, fora del marc legal, estatutari i constitucional. 
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Les partides i dotacions pressupostàries es troben dins el marc legal, sempre 

que la finalitat per la que es preveuen estiguin emparades pel marc competen-

cial que, en el cas de Catalunya, ve determinat per la Constitució Espanyola 

(CE) i desenvolupat per l’Estatut d’Autonomia (EAC). 

Com ja s’ha ha tingut ocasió de pronunciar-se el Tribunal Constitucional, la 

convocatòria, l’organització i la gestió d’una consulta popular sobre «el futur 

polític de Catalunya» no és competència del Govern de la Generalitat, i qualse-

vol acte normatiu en aquest sentit és considerat contrari a l’EAC i a la pròpia 

Constitució. 

La STC 32/2015 va declarar inconstitucional y nul el Decret 129/2014, de 27 

de setembre, de convocatòria de la consulta popular no referendària sobre el 

futur polític de Catalunya i els seus annexos.  

El Decret, d’acord la sentència del TC, al «[c]onvocar una consulta a l’empara 

del que estableix la Llei 10/2014 [...] vulnera les competències de l’Estat en 

matèria de referèndum, al haver convocat un referèndum sense la preceptiva 

autorització estatal, com exigeix l’article 149.1.32 CE, i sense els procediments 

i garanties constitucionals exigits, que, [...] només poden ser aquests establerts 

pel legislador estatal, que es a qui la Constitució encomana regular el procés i 

les garanties electorals (art. 149.1.1 CE en relació amb els arts. 23.1 CE, 81.1 

CE y 92.3 CE y art. 149.1.32 CE)» (FJ3). 

La Disposició addicional trenta-unena del Projecte de llei de pressupostos de la 

Generalitat, no convoca per sí mateix cap procés referendari, però sí que diri-

geix un mandat al Govern per garantir els recursos necessaris en matèria 

d’organització i gestió per fer front al procés referendari sobre el futur polític 

de Catalunya. 

Un procés aquest que, tal i com s’ha anunciat pel propi Govern i pels grups 

parlamentaris que li donen suport, es convocarà la marge de la Llei 4/2010, 

del 17 de març, de consultes populars per via de referèndum, i per tant sense 

la preceptiva autorització estatal i sense els procediments i les garanties cons-

titucionals exigits.  

El motiu d’inconstitucionalitat que va portar a declarar inconstitucional el De-

cret 129/2014, de 27 de setembre, és plenament aplicable i vigent en el cas 

del procés referendari sobre el futur polític de Catalunya previst a la Disposició 

addicional trenta-unena. 
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Però la inconstitucionalitat d’aquesta Disposició addicional va més enllà ja que, 

introdueix als pressupostos de la Generalitat per l’any 2017, l’organització i la 

gestió d’una consulta popular sobre «el futur polític de Catalunya», una matè-

ria sobre la que la Generalitat no té competència. 

«El futur polític de Catalunya» és clarament un eufemisme del concepte de la 

independència de Catalunya, i una consulta amb aquesta finalitat és contraria a 

la Constitució. 

La capacitat de consultar de manera autònoma i diferenciada a la població de 

Catalunya, o a una part d’aquesta, sobre qüestions que afecten a la unitat de la 

nació espanyola, atribuint-se la condició de sobirà al poble català, vulnera 

clarament l’article 1.2 CE (SSTC 103/2008, de 11 de setembre, FJ 4; 31/2010, 

de 28 de juny, FFJJ 8 a 11, i 42/2014, de 25 de març, FJ 3). 

Per tant, donat que, la celebració un procés referendari sobre “el futur polític 

de Catalunya” és clarament contrari a la Constitució, l’habilitació de partides 

per garantir els recursos necessaris per fer-hi front, ha de ser considerat ne-

cessàriament també inconstitucional. 

En aquest sentit, i donat que la contradicció de la Disposició addicional trenta-

unena amb la Constitució és manifesta, la Mesa està obligada a inadmetre-la 

d’acord amb la doctrina del TC fixada, entre altres, per les SSTC 205/1990 i 

95/1994. 

Segona.- La Disposició addicional trenta-unena del Projecte de llei de pres-

supostos de la Generalitat vulnera la suspensió i la nul· litat de determi-

nats actes parlamentaris acordats pel Tribunal Constitucional.  

A part dels motius adduïts al fonament jurídic primer d’aquesta petició i que 

per sí sols justifiquen la inadmissió de la Disposició addicional trenta-unena 

del  Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 

2017, el Grup Parlamentari que subscriu la present petició de reconsideració 

considera que hi ha un altre argument que la Mesa ha de tenir present. 

L’admissió a tràmit acordada per la Mesa, vulnera, de forma evident, el contin-

gut i els efectes que produeix sobre el Parlament i la seva activitat parlamentà-

ria, la Interlocutòria 170/2016, de 6 d’octubre de 2016, que estima l’incident 

d’execució de la STC 259/2015, de 2 de desembre, i la Interlocutòria 

141/2016. De 19 de juliol, promogut pel Govern la Nació, en relació a la Reso-
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lució 263/XI, del Parlament que ratifica l’Informe i les Conclusions de la Co-

missió d’Estudi del Procés Constituent. 

La Resolució 263/XI del Parlament que va ser declarada nul· la per l’Auto del 

Tribunal Constitucional 170/2016, de 6 d’octubre, incorporava el següent 

apartat: 

«7. Després de la fase de participació ciutadana, es completarà la desconnexió 

amb la legalitat de l’Estat espanyol per mitjà de l’aprovació de les lleis de des-

connexió per part del Parlament de Catalunya i d’un mecanisme unilateral 

d’exercici democràtic que servirà per activar la convocatòria de 

l’Assemblea Constituent. Les lleis de desconnexió no són susceptibles de con-

trol, suspensió o impugnació per part de cap altre poder, jutjat o tribunal.» 

La Mesa no pot obviar en el control de la viabilitat jurídica i reglamentària que 

representa l’admissió a tràmit del projecte de llei que la «organització i gestió 

per fer front al procés referendari sobre el futur polític de Catalunya» i 

l’habilitació de partides continguda a la Disposició addicional trenta-unena és 

la concreció del «mecanisme unilateral democràtic» del que parla l’apartat setè 

de la anul· lada Resolució 263/XI del Parlament. 

Per aquest motiu, pren una especial rellevància l’acord segon adoptat pel Tri-

bunal Constitucional a la seva Interlocutòria 170/2016, de 6 d’octubre en el 

que adverteix a la presidenta del Parlament, a la resta de membres de la Mesa 

del Parlament i al secretari general del Parlament, així com al president i a la 

resta de membres del Govern de la Generalitat, el deure d’abstenir-se de rea-

litzar qualsevol iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectament, 

suposi ignorar o eludir la nul· litat de la Resolució 263/XI, del Parlament. 

L’admissió a tràmit de la Disposició addicional trenta-unena del Projecte de llei 

de pressupostos de la Generalitat per l’any 2017 representa clarament eludir la 

Interlocutòria 170/2016, de 6 d’octubre del Tribunal Constitucional, i en espe-

cial pel que respecta l’actuació de la Mesa en relació a l’acord segon d’aquesta 

Interlocutòria. 

Per tot el que s’ha exposat, 
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SOL· LICITA 

La reconsideració de l’acord de la Mesa del Parlament adoptat, per majoria, en 

la seva sessió de 29 de novembre de 2016, pel que s’admet a tràmit el Projecte 

de llei de pressupostos de la Generalitat per l’any 2017 (tram.200-00019/11), i 

en concret, de la seva Disposició addicional trenta-unena. 

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2016 

Santi Rodríguez i Serra  

Portaveu adjunt del GP PPC  


