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

Serveis Jurídics 

NOTA AMB RELACIÓ AL PUNT TERCER DE L'ORDRE DEL DIA DE LA 
SESSIÓ PLENÀRIA DELS DIES 1 I 2 D'OCTUBRE DE 2014 

ANTECEDENTS 

1. La Mesa del Parlament, d'acord amb la Junta de Portaveus, en la sessió 

tinguda el dia 23 de setembre de 2014, va acordar incloure en l'ordre del dia de 

la sessió plenària dels dies 1 i 2 d'octubre d'enguany, el punt tercer relatiu a la 

designació dels membres de la Comissió de Control de les consultes populars 

no referendaries, prevista a l'article 14 de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, 

de consultes populars no referendaries i altres formes de participació 

ciutadana. 

2. Amb data 29 de setembre de 2014, el Ple del Tribunal Constitucional va 

acordar admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat número 5829-2014 

promogut pel President del Govern contra diversos preceptes de l'esmentada 

llei, entre ells l'article 14. El proveïment del Tribunal Constitucional va ser 

comunicat per fax i correu electrònic al Parlament en la mateixa data i ha estat 

publicat al BOE del dia 30 de setembre de 2014. A hores d'ara, el Parlament 

encara no ha rebut la notificació formal del proveïment. 

3. Atesa la invocació feta pel President del Govern de l'article 161.2 CE, el 

proveïment d'admissió a tràmit del recurs va acordar "suspender los preceptos 
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impugnados (desde hoy, fecha de interposición del recurso, para las partes del 

proceso y desde su publicación en el "Boletín Oficial del Estado" para los 

terceros) y cuantos actos o resoluciones hayan podido dictarse en aplicación 

de los mismos". 

4. Per part dels Grups Parlamentaris Popular i Socialista, s'ha demanat a la 

presidenta del Parlament que els Serveis Jurídics del Parlament emetin un 

informe sobre la incidència que pot tenir el proveïment del Tribunal 

Constitucional sobre el manteniment del punt tercer de l'ordre del dia de la 

sessió plenària convocada per al dia 1 d'octubre de 2014. 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

1. Sobre la convocatòria de la sessió plenària. 

1.1. D'acord amb el que preveu l'article 72.2 RPC, l'ordre del dia del Ple és fixat 

per la presidenta del Parlament (en la pràctica amb l'assistència dels membres 

de la Mesa) d'acord amb la Junta de Portaveus. En la sessió tinguda el dia 23 

de setembre de 2014 es va establir l'ordre del dia de la sessió plenària de l'I 

d'octubre de 2014, que inclou com a punt tercer la designació dels membres de 

la Comissió de Control de les consultes populars no referendàries. 

1.2. La convocatoria de la sessió plenària es va efectuar el dia 27 de setembre 

de 2014. En aquella data ja estava en vigor la Llei 10/2014, de 26 de setembre. 
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de consultes populars no referendàries i altres formes de participació 

ciutadana. En conseqüència, la convocatòria podia incloure en l'ordre del dia el 

punt tercer. 

2. Sobre la modificació de l'ordre del dia del Ple. 

2.1. L'article 72.3 RPC preveu que "l'ordre del dia del Ple pot ser alterat si 

aquest ho acorda, a proposta del president o presidenta o a petició de dos 

grups parlamentaris o d'una cinquena part dels membres del Pariament, i 

també pot ésser alterat quan hi obliga el compliment d'una llei". 

2.2 D'acord amb aquest article, s'ha d'entendre que, un cop el Ple ja ha estat 

convocat, l'òrgan parlamentari competent per alterar l'ordre del dia és el mateix 

Ple. I això també inclou el supòsit que hi obligui una llei, ja que aquest no es 

contempla ni de forma automàtica ni autònoma, sinó que també es condiciona, 

d'acord amb la redacció literal del precepte, amb el requisit que així ho "acordi" 

el Ple. 

2.3. En conseqüència, ha de ser el mateix Ple, com a òrgan suprem del 
Parlament, el que adopti les decisions oportunes respecte de la modificació de 

l'ordre del dia establert, decisió que haurà de prendre valorant totes les 

circumstàncies concurrents dins del marge d'apreciació política que és propi i 

inherent a aquest òrgan parlamentari. 
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3. Sobre els efectes de la acordada Constitucional 

31.La invocació de l 'art icle 1612CE ha produït la suspensió automàtica dels 

preceptes in^pugnats de la Llei 10/2014, entre ells el que regula la composició 

de la Comissió de Control O'acord amb el proveïment del Tribunal 

Constitucional de 29 de setembre de 2014, la suspensió té efectes des del dia 
de la interposiciódel recurs pera les parts (el Parlament iel Govern deia 

Generalitat), interposició que es va realitzar el mateix dia 29. 

3.2. O'acord amb el que preveu l'article 30 LGTC, la suspensió afecta la 
dels preceptes impugnatsiels seus efectes tenen lloc des 

de la data de la impugnació, d'acord amb el que preveu expressament l'article 

161.2 CE, així bo recorda el proveïment del Tribunal Constitucional quan 

assenyala que la suspensió dels preceptes impugnats es produeix"^e^^e/^o^, 

33 El pronunciamentdelTribunalafegeixtanmateixque la suspensió també 

/o^^^^^o^"(delspreceptesimpugnatss'entén) Aquest incís representa una 

novetat respecte dels proveïments anteriors dictats pelTribunal Constitucional 

en els quals s'indica només que la invocació de l'article 1612CE "produeix la 

suspensió" de la vigènciaiaplicació de la norma En canvi,en el proveïment de 

29desetembrede2014, éselmateixTribunaleIque, de conformitat amb 

aquell precepte, "ac^e^^a^^^^e^^e^/o^^^ce^^o^/^^^^^a^o^B'bi afegeix el 
nou incís abans esmentat. 
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4. Sobre els efectes de la suspensió de l'article 14 de la Llei 10/2014 i els 
actes que en podrien derivar. 

4.1 És evident que els efectes de la suspensió dels preceptes impugnats no es 

poden retrotraure abans de la data d'interposició del recurs perquè això seria 

contrari al que preveu l'article 161.2 CE quan connecta la suspensió amb la 

impugnació de la norma, és a dir, amb la interposició del recurs. Ara bé, amb el 

nou incís que ha inclòs el Tribunal Constitucional en el seu proveïment, també 

sembla evident que vol deixar clar que la suspensió també afecta els actes o 

resolucions que ja s'hagin pogut dictar en aplicació dels preceptes impugnats a 

partir de la data d'interposició del recurs, és a dir, a partir del dia 29 de 

setembre de 2014. 

4.2. D'acord amb això, es podria concloure que l'admissió del recurs 

d'inconstitucionalitat contra els preceptes de la llei produeix la suspensió de la 
seva vigència i aplicació a partir de la interposició del recurs (dia 29 de 

setembre de 2014). Aquesta suspensió suposa que, a partir del moment que es 

produeix, no es poden adoptar actes, resolucions o mesures de naturalesa 

executiva o amb efectes jurídics amb fonament als preceptes impugnats. Però 

també implica, d'acord amb el darrer incís mencionat del proveïment, que la 

suspensió també opera sobre els actes anteriors que s'hagin pogut adoptar 

mentre la llei era vigent, a partir del dia de la interposició del recurs. 

4.3. La inclusió dins dels efectes suspensius dels actes i resolucions que 

s'hagin pogut dictar en aplicació dels preceptes impugnats es podria projectar, 

en principi, sobre el punt tercer de l'ordre del dia del Ple, en la mesura que és 
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un acte parlamentari d'aplicació directa de l'article 14 de la Llei 10/2014, que és 

un dels preceptes impugnats. 

A banda d'això, la substanciació d'aquest punt de l'ordre del dia també podria 

quedar inclosa, lògicament, dins dels efectes suspensius pel fet de ser un acte 

parlamentari que es produirà posteriorment a haver-se dictat i publicat el 

proveïment del Tribunal Constitucional. 

5. Sobre altres possibilitats interpretatives de l'abast dels efectes 

suspensiu. 

5.1. D'acord amb la jurisprudència constitucional, les normes i en especial les 

lleis, en tant que expressió directa de la voluntat democràtica que representen 
les cambres parlamentàries, gaudeixen de presumpció de legitimitat, la qual 

cosa comporta que la seva suspensió tingui caràcter excepcional. Per aquesta 

raó, la mateixa jurisprudència constitucional admet que es pugui aixecar la seva 

suspensió quan ha estat invocat l'article 161.2 CE, fins i tot abans que s'esgoti 

el termini de cinc mesos al qual es refereix el precepte constitucional (AATC 

417/1997 i 157/2008, entre d'altres). 

Aquesta doctrina permet demanar l'aixecament immediat de la suspensió de la 

llei, amb la qual cosa hi cap la possibilitat que pugui recuperar la seva plena 

vigència i aplicació si així ho acorda el Tribunal Constitucional. En el cas que 

ens ocupa, cal assenyalar que la Mesa del Parlament va adoptar el dia 30 de 

setembre l'acord pel qual s'encarrega als Serveis Jurídics de la cambra que 

demanin al Tribunal Constitucional l'aixecament immediat de la suspensió dels 

preceptes impugnats de la Llei 10/2014. 
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5.2. El caràcter excepcional i no permanent de la suspensió també ha permès 

ai Tribunal Constitucional matisaren alguna ocasió els efectes de la suspensió. 

En aquest sentit, cal esmentar l'ATC 61/2002, d'11 d'abril, que va considerar 

que no era contrari als articles 161.2 CE i 30 LOTC que una comunitat 

autònoma adoptés mesures considerades "complement imprescindible" per a 

l'efectiva aplicació de la llei impugnada sempre que la seva aprovació no es 

tradueixi en actes concrets d'execució. En base a aquest criteri, el Tribunal va 
admetre en aquell cas la possibilitat que s'aprovés un desplegament 

reglamentari de la llei, a condició que no contemplés mesures autoexecutives. 

Aquesta doctrina i la lògica que la inspira, permetria considerar la possibilitat 

d'adoptar actes i acords de naturalesa "preparatòria", és a dir, que no siguin 

directament executius. 

5.3. L'article 14 de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars 

no referendàries i altres formes de participació ciutadana, estableix que els 
membres de la Comissió de Control han de ser designats pel Ple del Parlament 

per acord adoptat per majoria de tres cinquenes parts. Però el mateix precepte, 

en el seu apartat 5, també estableix que el nomenament dels membres de la 

Comissió correspon al president de la Generalitat i s'ha de realitzar per decret. 

En conseqüència, l'acte pariamentari de designació no és un acte que produeixi 

plens efectes, ja que és imprescindible l'acte posterior de nomenament per tal 

que els membres de la comissió adquireixin de forma plena i efectiva la seva 

condició legal. 

Palau del Parlament, 1 d'octubre de 2014 

Serveis Jurídics 
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