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Serveis Jurídics 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Amb relació a l'admissió a tràmit i eventual.aprovació pel Ple de les propostes 

de resolució presentades conjuntament pel Grup parlamentari de Junts pel Sí I 

del Grup parlamentari de la Candidatura d'unitat Popular-Crida Constituent, amb 

número de Registre 72032 (tram. 255-00004/11), el secretari general i el lletrat 

major tenen el deure d'advertir la Mesa del següent; 

1. Que en data 6 de setembre i 4 d'octubre de 2017, van adreçar a la Mesa 

sengles escrits mitjançant els quals es recordava el deure que té la Mesa 

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

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

resolucions del Parlament afectades per la sentència 259/2015, de 2 de 

desembre, i les ínteriocutòries dictades amb relació a la mateixa; així com 

també per les ínteriocutòries del Tribunal Constitucional dictades sobre 

els acords de la Mesa i del Ple del Parlament relacionats amb la tramitació 

de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del referèndum d'autodeterminació 

i la Llei 20/2017, de 8 de setembre, de transitorietat jurídica i fundacional 

de la República i els acords del mateix Tribunal que suspenen la vigència 

d'ambdues lleis. 

2. Que en data 17 d'octubre de 2017 el Tribunal Constitucional ha dictat 

sentència per la qual es declara inconstitucional i nul·la la Llei 19/2017, 

de 6 de setembre, del referèndum d'autodeterminació, respecte de la qual 

s'amplia el deure de compliment al que es refereix el punt anterior. 
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3. Que en els mateixos escrits de 6 de setembre i 4 d'octubre de 2017, el 

secretari general ¡ el lletrat major van advertir la Mesa que el 
incompliment d'aquest deure pot donar lloc a l'exigència de 
responsabilitats dels membres de la Mesa en els termes que s'esmenten 
en les resolucions del Tribunal Constitucional, que inclou la penal, 

4. Que la tramitació per la Mesa I una eventual aprovació pel Ple del 
parlament d una declaració d'independència de Catalunya, d'un acte o 
resolució materialment equivalent o de qualsevol altra proposta que 
tingui per objecte l'aplicació de les Lleis 19/2017, de 6 de setembre, del 
referèndum d'autodeterminació i 20/2017, de S de setembre, de 
transitorietat jurídica i fundacional de la República, s'ha de considerar 
afectada pel deure de compliment de les resolucions del Tribunal 
Constitucional a les que es refereix aquest escrit. 

5. Que les propostes de resolució presentades conjuntament pel Grup 

parlamentari de Junts pel Si I del Grup parlamentari de ia Candidatura 

d'unitat Popular-Crida Constituent, amb número de Registre 72032 

(tram. 255-00004/11), d'acord amb el seu contingut í objectivament 

considerades, tenen una relació i connexió directa amb les Lleis 19/2017, 

de 6 de setembre, de! referèndum d'autodeterminació i 20/2017, de 8 de 

setembre, de transitorietat jurídica i fundacional de la República, així com 

amb íes altres resolucions del Parlament que estan afectades per les 

sentències, ínteriocutòries i acords del Tribunal Constitucional referides 

en els anteriors punts li 2, en tant que presenten una línia de continuïtat 

i de suport als objectius expressats en les esmentades lleis i resolucions 

del Parlament. 

Que per aquesta raó, considerem que aquestes propostes no poden sei 
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admeses a tràmit per ia Mesa, així com tampoc ho pot ser cap text 

transaccional que es pugui presentar, abans o durant el Ple, sobre 

aquestes propostes de resolució, així com d'aftres que signifiquin 

l'aplicació; el desenvolupament o Texecudó de les resolucions del 
Parlament i de les dues lleis que estan afectades per les sentències del 
Tribunal Constitucional 259/2015, de 2 desembre, i de 17 d'octubre de 
2017, i per les altres resolucions del Tribunal Constitucional que 
s'esmenten en els escrits presentats a la Mesa els dies 6 de setembre i 4 
d'octubre de 2017, 

Palau del Parlament, 27 d'octubre de 2017 

Xavier Mrfo í Bas 
Secreta]?! general 

Antoni Bayona i Rocamora 
Lletrat major 


