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Ref.: 21 2MRV07111 700001 

A LA MESA DE LA DIPUTACIÓ PERMANENf " 

Í s t;', W 

Els diputats sotasignats, que representen una desena part dels diputats 

d'acord amb el que estableixen els articles ]6.2.a i 23.fde la Llei 2/2009, del 

12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, sol·liciten un dictamen 

previ a la interposició de recurs d'inconstitucionalitat davant el Tribunal Cons

titucional en relació a la Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Presidencia 

del Senado, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Senado, por el que se 

aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 

de la Constitución (BOE núm. 260 de 27 d'octubre de 2017), basant-se en la 

justificació següent: 

Per la vulneració de la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalu

nya: 

- Article 2 de la Constitució espanyola 

- Article 23 de la Constitució espanyola 

- Article 1 52 de la Constitució espanyola 

- Articles 55, 67, 74, 222 i 223 de l'Estatut de l'Estatut d'Autonomia de 

Catalunya 

Antecedents 

El Consell de IVIinistres amb data 21 d'octubre de 2017 adopta l'acord que en 

aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola es proposa al Senat 

l'aprovació de diverses mesures per a garantir el compliment de les obligaci

ons constitucionals i protecció de l'interès general. 

El Senat, en sessió plenària celebrada el 27 d'octubre, aprova per majoria abso

luta autoritzar les mesures proposades pel Govern de l'Estat a l'empara de 
l'article 1 55 de la Constitució contemplades en l'acord del Consell de Ministres 
de 21 d'octubre i publicades per Ordre PRA/1034/201 7 (BOE de 27 d'octubre 

de 201 7) i per Resolució de 27 d'octubre de 201 7 de la Presidència del Senado, 
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por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Senado, por el qüW se aprueban 

las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 1 55 de la Cons

titución (BOE núm. 260 de 27 d'octubre de 201 7). 

En el seu desenvolupament i aplicació s'adopten immediatament les següents 

disposicions: 

- Orden INT/1038/201 7, de 28 de octubre, por la que se dispone el cese de 

don Josep Lluís Trapero Alvarez en la plaza de la categoría de Mayor de la 

Escala Superior del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, para la que fue nombra

do por Resolución INT/774/2017, de 11 de abril (BOE 28.10.201 7). 

- Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, por el que se designa a órganos 

y autoridades encargados de dar cumplimiento a las medidas dirigidas al 

Gobierno y a la Administración de la Generalitat de Cataluña, autorizadas 

por acuerdo del Pleno del Senado, de 27 de octubre de 2017, por el que se 

aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 

155 de la Constitución (BOE 28.10.201 7). 

- Real Decreto 946/2017, de 27 de octubre, de convocatoria de elecciones al 

Parlamento de Cataluña y de su disolución (BOE 28.10.201 7). 

- Real Decreto 942/2017, de 27 de octubre, por el que se dispone, en virtud 

de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno 

del Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 

155 de la Constitución, el cese del M.H. Sr. Presidente de la Generalitat de 

Cataluña, don Caries Puigdemont i Casamajó (BOE 28.10.2017). 

- Real Decreto 943/2017, de 27 de octubre, por el que se dispone, en virtud 
de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno 

del Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 

1 55 de la Constitución, el cese del Vicepresidente de la Generalitat de Cata

luña y de los Consejeros integrantes del Consejo de Gobierno de la Genera

litat de Cataluña (BOE 28.10.2017). 

- Real Decreto 945/2017, de 27 de octubre, por el que se dispone, en virtud 

de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno 

del Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 

1 55 de la Constitución, la adopción de diversas medidas respecto de la or-
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ganización de la Generalitat de Cataluña, y el cese de distintos alfós'cargos 

de la Generalitat de Cataluña (BOE 28.10.2017). 

- Real Decreto 954/2017, de 31 de octubre, por el que se dispone, en virtud 

de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno 

del Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 

1 55 de la Constitución, la adopción de diversas medidas respecto de la or

ganización de la Generalitat de Cataluña y el cese de distintos altos cargos 

de la Generalitat de Cataluña (BOE 2.11.201 7) 

Alhora, a la vista d'aquest Acord del Govern i previ a la seva aprovació pel Se
nat en l'àmbit del Parlament de Catalunya, es sol·licita als lletrats del Parlament 

l'elaboració d'un informe sobre les conseqüències en el funcionament de la 

institució parlamentària i les possibles mesures d'impugnació de l'acord i/o de 

les actuacions que se'n deriven. 

També el Govern de la Generalitat va sol·licitar dictamen del Consell de Garan

ties estatutàries sobre l'Acord del Govern de l'Estat que podia adoptar el Ple 

del Senat. Dictamen que el Consell va emetre en data 26 d'octubre amb el nú

mero de referència 13/2017. 

Primer.- Sobre l'objecte de! Dictamen 

L'article 16, apartat 2, lletra a) de la Llei del Consell de Garanties Estatutàries 

estableix que el Consell ha de dictaminar prèviament a la interposició pel Par

lament d'un recurs d'inconstitucionalitat. 

Que estan legitimats per sol·licitar-ho, d'acord a l'article 23.f de la Llei del 

Consell de Garanties Estatutàries dos grups parlamentaris. 

Adoptades les mesures pel Senat en virtut de la Resolució de 27 d'octubre de 

2017 de la Presidència del Senat, s'inicia el procediment per interposar el cor

responent recurs d'inconstitucionalitat contra l'esmentada autorització, segons 

el que disposen els articles 27.2.b i 31 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 

d'octubre, del Tribunal Constitucional. 

Això, entenem que és així perquè, tot i que no estigui previst explícitament 

aquest concret supòsit en la LOTC, l'acord d'autorització, emès per l'òrgan 
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parlamentari que té atribuïda per la Constitució aquesta funció-e'^èxelüsi^^^^ 

s'insereix en la categoria d'actes de l'Estat amb força de llei a què fan referèn
cia els preceptes orgànics esmentats. No consisteix en una mera autorització 

sinó que, a l'incorporar mesures proposades pel Govern de l'Estat, pot alterar 

l'ordenament jurídic previ, encara que només sigui temporalment. 

El propi Consell de Garanties Estatutàries, en el seu dictamen 13/2017 de 26 

d'octubre abona aquesta tesi i exposa que segons reiterada interpretació del 

Tribunal Constitucional (STC 83/2016, de 28 d'abril) en relació a les expressi

ons "força de llei", "valor de llei" i "rang de llei" emprades en preceptes de la 

Constitució i la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, l'Acord del Ple del 

Senat és susceptible d'impugnació a través de recurs d'inconstitucionalitat. 

Una resolució parlamentària, alhora que el seu caràcter polític, pot tenir caràc

ter jurídic i efectes d'aquesta naturalesa. 

El propi Consell de Garanties en el seu Dictamen 13/2017, de 26 d'octubre, 
estableix sobre la possibilitat de la via del recurs d'inconstitucionalitat el pos

sible Acord del Senat que: 

"Tot això, sens perjudici que, més endavant, amb ocasió de les sol·licituds de 

dictamen que puguin presentar els subjectes legitimats d'acord amb la nostra 

Llei 2/2009, ens pronunciem específicament i detallada sobre el conjunt de 

mesures que hagi aprovat el Senat o, si escau, posteriorment, sobre cadascuna 

de les normes o actuacions que les implementin." 

I en la seva conclusió el Consell de Garanties dictamina per unanimitat que: 

"Primera. L'autorització pel Senat de les mesures proposades pel Govern de 

l'Estat, mitjançant l'Acord del Consell de Ministres de 21 d'octubre de 2017, 
per a l'aplicació de l'article 155 CE, en els termes en què s'aprovi definitiva

ment, serà l'acte amb contingut dispositiu i valor Jurídic de llei que pot ser im

pugnat davant de la Justícia constitucional." 

Segon. Sobre l'article 155 de la Constitució. 

L'article 1 55 de la Constitució estableix en el seu apartat primer que "Si una 

comunitat autònoma no complia les obligacions que la Constitució o altres lleis 
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li imposen, o actuava de forma que atemptés greument contra /VmWi&ivggfigfa/ -_ 

d'Espanya, el Govern, previ requeriment al president de la Comunitat Autòno

ma i, en el cas que no l'atengués, amb l'aprovació per majoria absoluta del 

Senat, podrà adoptar les mesures necessàries per tal d'obligar-la al compli

ment forçós de les dites obligacions o per tal de protegir l'interès general es

mentat." 

Completa aquest article un apartat segon a on s'estableix que "Per a l'execució 

de les mesures previstes a l'apartat anterior, el Govern podrà donar instrucci

ons a totes les autoritats de les comunitats autònomes." 

L'informe dels lletrats del Parlament analitza la gènesi d'aquest article de la 

Constitució espanyola en la doctrina constitucionalista. 

En ell s'exposa que l'article 155 Constitució espanyola constitueix un procedi

ment que la doctrina constitucionalista acostuma a denominar d' «execució 

forçosa» o «coerció o compulsió federal». Una institució pròpia del dret fede

ral, present en l'article 37 de la Llei Fonamental de Bonn, per bé que, en el cas 

espanyol, enfonsa les seves arrels en la Constitució de la Segona República. 

En els estats federats, aquest instrument és una inequívoca manifestació de 

supremacia constitucional de la federació i consisteix en una acció coactiva 

sobre els estats federats per obligar-los a complir la Constitució i les lleis fede

rals. 

L'article 155 de la Constitució espanyola és un mecanisme de caràcter excep

cional, no aplicable a qualsevol circumstància d'enfrontament o disputa entre 

dues parts. Ei precepte disposa textualment que si una comunitat autònoma no 

compleix les obligacions que la Constitució o altres lleis li imposin, o actua de 

manera que atempti greument contra l'interès general d'Espanya, el Govern, 

previ requeriment al president de la comunitat autònoma i, en el cas de no ser 

atès, amb l'aprovació per majoria absoluta del Senat, podrà adoptar les mesu

res necessàries per obligar-la a complir forçosament aquestes obligacions o 

protegir l'esmentat interès general. Que, per fer-ho, el Govern de l'Estat podrà 

donar instruccions a totes les autoritats de les comunitats autònomes. 

En els treballs d'elaboració de la Constitució l'article 155 va ser objecte 

d'esmenes i vots particulars que posen de manifest quina va ser la voluntat del 

legislador sobre el seu abast i extensió. 
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•' i 
Com posa de relleu l'informe dels lletrats del Parlament "Ja /a máfg/xa 

elaborado de l'avantprojecte per la Ponència nomenada dins la Comissió Cons

titucional provisional creada el 27 de Juliol de 1977, el Crup Parlamentari 

d'Alianza Popular va reservar un vot particular, per mitjà del qual es preveia 

la possibilitat de que el Govern de l'Estat, en casos greus, havia de poder inter

venir en una regió autónoma, tot donant-ne compte immediatament a les 

Corts. Les mesures previstes eren la suspensió d'un o més òrgans i la designa

do d'un governador general amb poders extraordinaris. La intervenció s'havia 

d'acordar mitjançant un decret motivat, i implicava el debat immediat d'una 

qüestió de confiança en el Congrés. En tot cas, el decret havia d'especificar el 

termini d'intervenció, que s'havia de connectar amb una convocatòria electo

ral. Un darrer apartat del vot particular vinculava la intervenció amb els estats 
excepcionals, en indicar que si fos necessària la declaració, no es podrien con

vocar eleccions mentre no s'aixequés. Aquest vot particular no fou defensat en 

la Comissió, però si que es va mantenir per al Ple del Congrés, on fou rebutjat. 

Atenent als antecedents de l'avantprojecte, com s'explica en l'informe, la UCD 

plantejava afegir per la via d'esmenes un paràgraf en el que es preveia que el 

Rei, a proposta del president del Govern, després de deliberació del Consell de 

Miñistres i amb la consulta prèvia amb els presidents del Congrés i Senat, po

dia decretar la dissolució de l'Assemblea regional per la comissió d'actes con

traris a la Constitució, per violar greument la llei o per raons de seguretat de 

l'Estat. Aquesta esmena va ser rebutjada. 

També en el tràmit al Senat, la UCD, va plantejar una esmena que afegia un 

paràgraf per mitjà del qual es pretenia establir que els òrgans regionals havi
en de poder ser dissolts si lès mesures adoptades no es complien o també per 

raó de seguretat nacional. La dissolució havia de requerir l'acord favorable del 

Senat en el primer cas i el de les dues Cambres en el segon. Aquesta esmena, 

que tampoc no va prosperar, es justificava en l'adopció del model italià, força 

més intervencionista. 

Es tracta doncs d'un mecanisme de caràcter excepcional que es basa en un 

pressupòsit, que s'atempti contra I' "interès general d'Espanya" que per la seva 

tramitació parlamentaria i que pels treballs parlamentaris d'elaboració de la 
Constitució Espanyola de 1978 no incloïa ni es pot deduir que en la seva apli

cació es pugui cessar càrrecs ni suspendre o dissoldre òrgans de les comuni

tats autònomes sinó que s'ha d'interpretar-se com a mecanisme d'última ratio 

i per tant aplicable restrictivament i ajustant-se als principis de necessitat, pro

porcionalitat, adequació al cas concret i lesió menor dels drets autonòmics. 
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de Íes mesures de ^ ^ 

^ BB 
L ^a r t i c le l55  de  la  Cons t i tuc ió  no  p rec isa  de  l ^abas t  de  les  mesures ièhcàpcàs  

es refereixala suspensió de i^autonomia. 

L^informe deis lletrats s^exposa com antecedent per entendre l^abast de 

I^articlel55 el cas de la regulació alemanya. 

L^article37de la Llei fonamental deBonn(sota la rúbrica«Via coactiva fede 

ral»),que inspira I^articlel55 CE diu aixA 

La literalitat de l^art. 155 CE és similar al de la Carta alemanya, per beque el 

marc politiciinstitucionalés plenament diferent.En el cas d^Alemanya,tanma 

teix,l^esmentat article 37adquireix tot el sentit en la mesura que les adminis 

tracions deis lands (estats federats), desenvolupenla major part de les seves 

competències perdelegaciódel govern federal, en el marcd^un federalisme 

denominatcooperatiu oexecutiu («administració única»), distintdels models 

defederalisme competitiu i del sistemade repartimento distribució compe 

tencial característic del bloc constitucional espanyol. En aquesta lògica es 
comprèn que a Alemanya, la Federació (a través del govern federal) pugui 

exercir lacoercióper fer complir lesobligacionsquederiven deia legislació 

federal,però noaEspanya, on les Comunitats autònomes disposen de compe 

tènciesexclusivesicompartidesquefacultenaaquestesalegislarodesenvo 

lupar la legislació estatal,segons el cas,abanda de les competències que són 

pròpiament executives. 

ElSenatalemanyexerceixplenament lesfuncionsdecambraterritorial, iels 

seus membres són designats pels governs de cada landirenovats cada vegada 

que biba eleccions en un estat federat.Adiferència del Senat espanyol,que té 

disminuïdes les sevesfacultatsdecambra territorial enel marcd^un sistema 

bicameral imperfecte en què, la majoria dels seus membres, són elegits direc 

tamentino representen les Comunitats autònomes. Amés,examinat l^article 
155,en relació amb altres articles de la Constitucióisenyaladamentl^article 2, 
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PARLAMENT DE CATALUNYA ^  

es desprèn claredat que aquell mecanisme de coerció a^tonóm^a ño ^ 

toritza la suspensió de l^autonomia de la Generalitat, ni de fet ni de dret. Aixi 

s^ha vingut acceptant tradicionalment en l^àmhitdoctrinaliinstitucional.No en 

va, el mateix President del Govern de I^Estat ha afirmat, enpresentarl^Acord 

del Gonsell de Ministres,que «no se suspèn l^autonomia ni l^autogovernaGata 

lunya». 

Tamhé com antecedent,pel que faal^aplicació de mètodes coercitiusala Ge 

neralitat de Catalunya, en l^informe deis lletrats s^exposen els fets del 6 

d^oc tuh rede l l934 .  

Oesprés dels «fets del6d^octuhre del 1934»,arran de l^aprovació pel Govern 

de la Segona Repúl^lica de la Llei de2de gener del935,elTrihunal de Gassa 

ció de Catalunya elahoràuninforme,de ISdejuliolde 1935,que donava co-
l^erturaala interposició d^un recurs d^inconstitucionalitat plantejat per diver 

sos jutges municipals destituïts per decret del Governador General de 

Catalunya. En aquest Informe es remarcavaque lacitada Llei implicava una 

modificacióde les facultats reconegudes estatutàriamentalaCeneralitatique 

constituïa una modificació espuria de la mateixa, doncs suspenia les facultats 

legislatives del Parlamenta creava el càrrec de Governador General nomenat pel 
Govern de la República, que assumia les funcions del president de la Generally 

tatidelConsellExecutiu^iconcedia al Govern de la República facultats exclu

sives del Parlament en relació al nomenament del president de la Generalitat. 

La Llei de2de gener del935 fou declarada inconstitucional per sentència del 

8demarçde 1936 delTribunal de Garanties Constitucionals. Entre altres ar

guments,l^alt tribunal afirmà que "la suspensió del règim autonòmic,establer 

ta en la llei, podria convertir-se en mitjà de derogar pràcticament I^Estatut.^^ 

No  h i  hadoncs  cap  poss ib i l i t a t  de  suspendreoa l te ra r  e l  règ im d^au togovern  

de la Generalitat previstal^Estatut. 

L^habilitació de I^articlel55 de la Constitució només pot permetre mesures per 

obligar al compliment forçós de les obligacionsoper la protecció de l^interès 

generaL 

Quart-Sobreres mesures Senat en de 

La Resolución de 27de octubre de 2017,de la Presidencia del Senado,por la 

que se publicael Acuerdo del Pleno del Senado, por el que seapruebai^ las 
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i ErfrF,AÜArá;,v;...a24Q3 

medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 1 55 de la¿onístim-

ción (BOE núm. 260 de 27 d'octubre de 2017) contempla l'aprovació de les 

mesures incloses a l'Acord del Consell de Ministres de 21 d'octubre de 2017 

amb algunes modificacions i que es concreten en els següents punts; 

A. Mesures dirigides al President de la Generalitat de Catalunya, al Vice Presi

dent i al Consell de govern autoritzant el seu cessament en totes les seves 

funcions i traslladant-les al Govern de l'Estat o ais òrgans a qui aquest 

designi. 

De forma singular s'estableix que la facultat per decretar la dissolució anti

cipada del Parlament de Catalunya o la finalització de la legislatura i la con

vocatòria d'eleccions autonòmiques correspon al president del Govern es

panyol. 

B. Mesures dirigides a l'administració de la Generalitat a on s'estableixen les 

facultats dels diferents òrgans i autoritats de la Generalitat per tal dels seu 

funcionament. S'habilita alhora al Govern Espanyol a exercir les facultats 

que es detallen. 

C. Mesures singulars sobre determinats àmbits d'activitat administrativa. En 

concret sobre: 

Cl Seguretat i ordre públic 

C2 Gestió Econòmica, financera, tributària i pressupostaria 

C3 Telecomunicacions i comunicacions electròniques i audiovisuals 

D. Mesures dirigides al Parlament de Catalunya limitant la facultat del Presi

dent del Parlament de proposar el candidat a la Presidència de la Generali

tat i de celebrar debat i votació d'investidura. 

Limitant les funcions de dels articles 66 i 67 del Reglament del Parlament, 

en els seus apartats segon i tercer de la secció primera, quarta, cinquena i 

setena del Capítol III del Títol IV en relació a les autoritats designades per 

desenvolupar i executar les mesures aprovades pel Senat. 

Limitant l'àmbit de les propostes de resolució per impulsar l'acció política i 

de govern i declaracions institucionals. 
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Limitant la potestat legislativa no podent tramitar-ne quan ::res% 

es a les mesures adoptades per l'acord del Senat. 

E. Mesures de caràcter transversal: 

- Sobre la normativa estatal i autonòmica d'aplicació. 

- Sobre la invalidesa i ineficàcia de disposicions, actes i resolucions autonò

miques dictades en contraposició a les mesures adoptades per l'Acord del 

Senat. 

- Sobre les publicacions oficials. 

- Sobre la modificació de departaments i organismes dependents de la Gene

ralitat. 

- Sobre protocol. 

- Sobre la seguretat jurídica dels empleats públics i la potestat disciplinaria. 

Cinquè. Sobre el caràcter d'aquestes mesures i la seva adequació a l'ordre 

constitucional 1 estatutari 

1. La destitució del President de la Generalitat i del Govern no s'adequa a la 

Constitució i l'Estatut vigent doncs sobrepassa les facultats de l'article 1 55 

de ceritrar-se a donar instruccions i no pas destitucions o cessaments, fa

cultat que correspon al President de la Generalitat i només a aquest d'acord 

amb l'article 1 52,1 de la Constitució espanyola com a suprema representa

ció de la Generalitat i l'ordinària de l'Estat. 

2. Hi ha altres mecanismes d'exigència de responsabilitats al President i al 

Govern de la Generalitat en l'ordenament jurídic, tan polítiques com d'ordre 

judicial, fins i tot penals. 

3. La destitució del President i el Govern constitueix, "de facto" la suspensió 

de l'autonomia reconeguda al Parlament de Catalunya i de les potestats re

conegudes al mateix President respecte dels Consellers que nomena. 
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Tampoc es pot suspendre la configuració de l'autogovernlA apUcació de 

l'art. 1 55 Constitució atès que en el cas de Catalunya aquesta es fonamenta 

en el que disposaTarticle 1 52 Constitució i l'Estatut. L'article 66 de l'Estatut 
preveu la possibilitat que el President de la Generalitat procedeixi a la dis

solució anticipada del Parlament. 
Les instruccions del Govern no poden alterar el que disposa l'Estatut en el 

qual es concreta el contingut essencial del dret a l'autonomia. No es pot al

terar una facultat estatutària del President de la Generalitat en un deure 

imposat fora del propi Estatut. Seria modificar l'Estatut al marge dels meca

nismes previstos per a la seva reforma. 

Això, suposaria un atac contra l'estat de dret vulnerant el principi de legali

tat i de jerarquia normativa i admetre que un Reial Decret té prevalença so

bre una norma com l'Estatut. 

4. L'aplicació de l'article 1 55, en el cas que ens ocupa, elimina el sistema par

lamenta r i  con f igu ra t  pe r  l 'Es ta tu t  i  l a  Cons t i tuc ió .  Con t ravé  e ls  a r t i c les  152  

de la Constitució I 55, 67 i 74 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, nor
ma de rang estatal que només pot ser modificada pel procediment que el 

mateix Estatut estableix i amb ratificació a través de referèndum dels ciuta

dans de Catalunya (articles 1 52 de la Constitució i 222 i 223 de l'Estatut). 

Mesures com la impossibilitat d'investir President, la no possibilitat de cre
ar comissions d'investigació, la limitació de compareixences, del control a 
les autoritats que prendran les decisions, ni interpel·lacions, ni preguntes, 

ni debats generals, etc. deixen el sistema parlamentari configurat per la 

Constitució i l'Estatut de forma residual i sense les capacitats que són prò

pies de qualsevol Parlament en un estat democràtic. 

5. Les mesures de no poder investir President, la impossibilitat de crear co

missions d'Investigació o la compareixença de les autoritats designades per 

les mesures adoptades pel Senat, ni exigir-ne responsabilitats polítiques, ni 
tenir debats generals, ni interpel·lacions, ni preguntes impliquen que resta 

suspès el sistema parlamentari perquè deixa un Parlament pràcticament 

sense possibilitat d'actuació en relació al control del Govern i això, de re

truc implica la suspensió per als diputats I els ciutadans de Catalunya del 

dret de participació política de l'article 23 de la Constitució. 

6. Les mesures que impliquen que el Parlament no es pugui adreçar a les au

toritats mitjançant propostes de resolució per a l'Impuls de l'acció política i 
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de govern, m tampoc per mitjàde declaracions institucionals, 

però la potestat legislativaid'autoorganització però tot plegat condicionat 

aun  con t ro l  p rev i  d 'opor tun i ta t  po l í t i ca  pe rquè  no  s igu in  con t ra r ies  n ia les  

mesures,ni alseu pressupòsit,objecteofinalitat completa la suspensió de 

l'autonomia de Catalunya,ja que cessa el Governisitua l'Administració so 

ta la dependència del Covern de l'Estat i, si bé manté formalment elParla-

ment,el situa en una posició de subordinació quasi jeràrquica.Ino només 

això,sinó que peraferbo s'atribueix funcions que la Constitució espanyo 

la reserva en exclusiva als tribunals ordinarisitambéalTribunal Constitu

cional,d'acord amb I'articlel53 de la Constitució espanyola amb relació als 

a r t i c les l l 7 i l 61 .  

7. El propi Consell de Caranties Estatutàries en el Dictamen de data 26 
d'octubre amb el número de referèncial3/2017solHcitat pel Covern de la 

Genera l i t a t  emet  les  següen tsCONCLOSIONS:  
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b) S'han de caracteritzar per un contingut i una previsió d'apïïcàció gradu

al, han de tenir una concreta vigència temporal o provisional, han de ser 

proporcionades i han de ser limitades a les estrictament necessàries i estar 

acotades als àmbits directament concernits i imprescindibles per assolir 

l'interès constitucional que les Justifica. I, així mateix, no poden tenir finali
tat sancionadora. En aquest sentit, no respectarien aquesta configuració el 

cessament del president i del Govern de la Generalitat, la limitació de les 

funcions essencials del Parlament, ni tampoc l'adopció de mesures generals 

d'intervenció de l'Administració de la Generalitat. 28 

c) Han de ser el menys lesives possible per a l'autonomia política. L'evident 

conflicte d'interessos que deriva de la concurrència o intervenció en deter

minades posicions i funcions d'autoritats de l'Estat no pot alterar la capaci

tat de la Generalitat de recórrer tant contra les normes amb rang de llei 

com contra les disposicions inferiors estatals que es consideri que vulneren 

les competències previstes a l'Estatut. Per tant, s'han de preservar en tot 

cas les garanties d'assegurament de l'autogovern, com són la possibilitat 

d'interposar recursos d'inconstitucionalitat i conflictes de competència per 

part del Parlament i el Govern de la Generalitat, amb el dictamen preceptiu 

previ del Consell de Garanties Estatutàries. 

Per tots aquests motius es sol·licita dictamen d'aquest Consell. 

Palau del Parlament, 1 5 de novembre de 2017 

Lluís Corominas i Díaz 

Diputat 

Roger Torrent I Ramio 

Diputat 

IVlart )vira i Verges 
Diputada 
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