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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 27 d’octubre de 

2015 d’admetre a tràmit la Proposta de resolució presentada conjuntament 

pels grups parlamentaris de JUNTS PEL SI i CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR, 

amb número de tramitació 250-00001/11, sobre la base dels següents 

FONAMENTS JURÍDICS 

Primer 

L’article 81.3 del Reglament del Parlament estableix que l’ordre del dia del Ple 

és fixat pel President del Parlament, d’acord amb la Junta de Portaveus. 

L’article 35.1 del Reglament del Parlament estableix que la Junta de Portaveus 

és constituïda pels portaveus de cada grup parlamentari i és presidida pel pre-

sident del Parlament.  

Atès que encara no s’han constituït tots els grups parlamentaris, no és possi-

ble mantenir una reunió de la Junta de Portaveus, 

La Proposta de Resolució esmentada ha de ser debatuda en el Ple, i no es posi-

ble establir l’ordre del dia del Ple sense una reunió de la Junta de Portaveus i 

que aquesta sigui escoltada. 

 

Segon 

 

L’admissió a tràmit d’una Proposta de Resolució sense donar temps a què el 

Grup Parlamentari es constituís durant el termini en què tenia dret a fer-ho, ha 

suposat vetar la possibilitat que els diputats que l’hagin d’integrar, organitzats 

en Grup Parlamentari que s’expressa mitjançant un portaveu, puguin ser  es-

coltats abans de fixar l’Ordre del Dia del Ple en què es debati la Proposta de 

Resolució.  Aquesta impossibilitat de participar i ser escoltats constitueix una 



 

Grup Parlamentari de Ciutadans 

Model: Sol·licitud de reconsideració d'un acord de Mesa 
2 

vulneració del dret fonamental a participar en els afers públics, directament o 

per mitjà de representants lliurement escollits en eleccions periòdiques per 

sufragi universal, tal com consagra l’article 23 de la Constitució Espanyola. 

La vulneració d’aquest dret fonamental seria susceptible de ser al·legada pels 

diputats en empara davant el Tribunal Constitucional i en un procediment pre-

ferent i sumari, en defensa dels drets fonamentals i les llibertats publiques, 

sense perjudici de les accions impugnatòries que corresponguin al Grup Par-

lamentari, una vegada constituït el mateix.  

 

Tercer 

 

La Mesa del Parlament pot entrar a qualificar aspectes materials de les iniciati-

ves parlamentàries quan consideri que aquestes suposen un xoc frontal amb 

l’ordenament jurídic, i tal legalitat és tan evident que no es pot subsanar 

l’encaix de la iniciativa parlamentària en el marc legal.   

Existeix el precedent, en aquest Parlament, de la inadmissió a tràmit d’una 

proposició de Llei de declaracions d’independència de Catalunya, presentada 

pel Sr. López Tena el 29/12/2010, i la inadmissió a tràmit d’una proposició de 

Llei de Constitució de Catalunya, presentada per la seva comissió promotora el 

14/01/2008, per evident xoc frontal amb l’ordenament jurídic, tractant-se de 

proposicions de llei de naturalesa semblant a aquesta Proposta de Resolució. 

 

Quart 

D’altra banda, en el mateix sentit de considerar procedent la inadmissió a trà-

mit d’iniciatives parlamentàries per la Mesa basant-se en un judici sobre el seu 

contingut material, el Tribunal Constitucional, en la seva sentència 95/1994, 

de 21 de març, declarà que la mesa podria declarar la inadmissió “quan la con-

tradicció a Dret o la inconstitucionalitat de la proposició fossin palmàries i 

evidents”. 

El contingut general i en concret les declaracions contingudes en el Punt sisè 

de la Proposta de Resolució conforme a què el Parlament “no es supeditarà a 

les institucions de l’Estat Espanyol, en particular al Tribunal Constitucional, a 

qui considera “deslegitimat i sense competència” i la continguda al punt vuitè 

“insta el futur govern a complir exclusivament aquelles normes o mandats 

emanats d’aquesta Cambra”, vulneren la legalitat de forma palmària i evident, 

xocant frontalment amb la Constitució i l‘Estatut d’Autonomia. 
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Tanmateix, els punts esmentats creen un espai d’inaplicabilitat de les lleis i 

virtual impunitat incompatibles amb qualsevol ordenament jurídic d’un Estat 

democràtic modern, ja que tracten de blindar un privilegi antidemocràtic per a 

les persones del Parlament i del Govern que pretenguin que les seves conduc-

tes públiques i iniciatives parlamentàries no estiguin subjectes a les mateixes 

normes jurídiques que obliguen la resta de ciutadans. Això, vulnera l’Article 14 

de la Constitució Espanyola, que disposa que els espanyols són iguals davant la 

llei, sense que pugui prevaldre cap discriminació  per raó de naixement, raça, 

sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o soci-

al.  

 

Cinquè 

 

En qualsevol cas, la Proposta de Resolució de la qual es demana l’admissió a 

tràmit per la Mesa, no compleix els requisits formals exigits per a ser tramita-

da per procediment d’urgència, ja que incompleix els requisits exigits per l’art. 

105 del Reglament: estar signada per tres Grups parlamentaris o una cinquena 

part dels diputats. Únicament està proposada per dos Grups. Per tant, no ha de 

ser admesa la seva tramitació pel procediment d’urgència. 

Per tot el que s’ha exposat, 

SOL· LICITA 

Primer  

Que no s’admeti a tràmit la Proposta de Resolució presentada conjuntament 

pels grups parlamentaris de JUNTS PEL SI i CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR, 

amb número de registre 250-00001/11, per les raons expressades en el cos 

del present escrit.   

Segon 

Que els Serveis Jurídics del Parlament elaborin un informe sobre l’adequació 

jurídica de la Proposta de Resolució en quant als seus defectes formals i mate-

rials, i per presentar contradiccions palmàries i evidents amb la Constitució 

Espanyola, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i altres normes jurídiques.   
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Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2015 

Inés Arrimadas García  

Presidenta del GP de C’s  


