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NOTA JURIDICA SOBRE LA “MOCIÓ DE SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA 

CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA 

DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014” (Punt únic de l’Ordre del Dia Ple extraordinari 

22.09.2014) 

 

0.- Àmbit i projecció de la present nota 

 

Per la seva pròpia naturalesa es contrau i limita per modus únic i exclusiu als 

aspectes estrictament jurídics que es deriven de la posada en connexió del seu 

contingut amb l’ordenament jurídic vigent i per tant, en cap cas aquesta anàlisi va 

referida a la moció en si mateixa com a manifestació d’un posicionament polític 

intrínseca i essencialment  legítim  en el marc del principi de legitimitat democràtica 

i que segons s’explicita en la pròpia moció s’empara en un marc legal constituït per 

la “Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana” aprovada 

pel Parlament de Catalunya. 

 

D’altra banda com element en presència no pot obviar-se que l’aprovació de la Llei 

de consultes porta causa del rebuig per part del Congrés dels Diputats de la 

resolució 479/X del Parlament de Catalunya per la qual es va acordar presentar la 

proposició de Llei orgànica de delegació a la Generalitat de Catalunya de la 

competència per autoritzar, convocar i celebrar un referèndum consultiu sobre el 

futur polític col·lectiu de Catalunya en els termes que fossin acordats amb el 

Govern de l’Estat. 

 

Altre element de rellevància jurídica es circumscriu als criteris en aquesta matèria 

decantats pel Tribunal Constitucional en Sentència núm. 42/2014, de 25 de març, 

dictada arran de la impugnació per part del Govern Central de la Resolució del 

Parlament de Catalunya 5/X, de 23 de gener de 2013, per la qual s’aprova la 

declaració del dret de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya, i que pel 

que concerneix a aquest últim dret, té declarat que “el derecho a decidir de los 

ciudadanos de Cataluña no aparece proclamado como una manifestación de un 

derecho a la autodeterminación no reconocido en la Constitución, o como una 



 
 

 -2- bf/1551 

atribución de soberanía  no reconocida en ella, sino como una aspiración política a 

la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad 

constitucional con respeto a los principios de legitimidad democràtica, pluralismo, y 

legalidad, expresamente proclamados en la Declaración en estrecha relación con 

el derecho a decidir”.  

 

En la pròpia Sentència, el TC es refereix a la “primacía incondicional de la 

Constitución”, tot precisant, en textualitat literal que “la primacía de la Constitución 

no debe confundirse con una exigencia de adhesión positiva a la norma 

fundamental, porque en nuestro ordenamiento jurídico no tiene cabida un modelo 

de “democracia militante”, esto es, un modelo en que se imponga, no ya el respeto, 

sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución (STC 

48/2003, FJ 7; doctrina reiterada entre otras en las SSTC 5/2004, de 16 de enero, 

FJ 17; 235/2007, FJ 4; 12/2008, FJ 6; 31/2009, 29 de enero, FJ 13). Este Tribunal 

ha reconocido que tienen cabida en nuestro ordenamiento constitucional cuantas 

ideas quieran defenderse y que no existe un núcleo normativo inaccesible a los 

procedimientos de reforma constitucional (entre otras, STC 31/2009, de 29 de 

enero, FJ 13).”. 

 

Cal assenyalar així mateix que els criteris i conclusions incorporats a la present 

nota constitueixen una mera opinió jurídica subjecte a qualsevol altra opinió més 

fonamentada en dret ja que com té assenyalat el Tribunal Constitucional en 

sentència núm. 34/1995, de 6 de febrer, ens trobem “en un terreno siempre 

discutible y susceptible de interpretaciones alternativas como lo es el del Derecho”. 

 

1.- Aspectes previs de procediment: convocatòria Junta de Portaveus i Ple 
extraordinari 
 

L’article 15.2.a) del ROM estableix com una de les  funcions de la Junta de 

Portaveus, el coneixement amb caràcter previ de l’avenç de l’Ordre del Dia de les 

sessions plenàries i, en aquest sentit, segons informació facilitada per part del Cap 
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de Gabinet d’Alcaldia, fou tramesa en data 17 de setembre actual la corresponent 

convocatòria de Junta de Portaveus extraordinària a celebrar el mateix dia. 

 

L’apartat 3) del susdit article disposa, com a regla general, una antelació mínima 

de 3 dies hàbils, tot assenyalant “sempre que sigui objectivament possible” i, en 

aquest cas, la convocatòria de la Junta es causalitzava pel Ple extraordinari, que 

constitueix una iniciativa política conjunta de l’Associació de Municipis per la 

Independència (AMI) i l´Associació Catalana de Municipis ACM), a ésser 

implementada de manera sincrònica pels diversos municipis adherits, no havent 

estat lliurades les corresponents instruccions per a la convocatòria conjunta per 

part de dites associacions al Gabinet d’Alcaldia fins el dia 17 de setembre, 

circumstància que configura el supòsit previst en el ROM d’impossibilitat objectiva 

del bestreuament de 3 dies en la tramesa de la convocatòria i, com a 

conseqüència derivativa cal entendre com ajustada a dret la convocatòria de la 

Junta de Portaveus. 

 

Pel que fa a la convocatòria del Ple extraordinari a celebrar el propvinent dilluns 22 

de setembre, fou tramesa en data 17 de setembre actual i, per tant, amb l’antelació 

de 3 dies hàbils establerta per l’article 22.4) del ROM, que excedeix el termini 

mínim de 2 dies hàbils exigit per l’article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local i article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, 

de 28 d’abril, pel qual s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  

 
2.- Aspectes de fons de la moció i marc jurídic aplicable 

 

En el preàmbul o part expositiva de la moció s’assenyala que l’empara legal a la 

consulta sobre el futur polític de Catalunya vindrà donat per la “Llei de Consultes 

Populars no referendàries i Participació Ciutadana”, (proposició de llei publicada en 

el butlletí  oficial del Parlament de Catalunya núm. 366 de 17 juliol 2014) calent 

indicar que es tracta d’un projecte de llei, l’aprovació parlamentaria del qual es 

troba previst que tingui lloc en data 19 de setembre actual i, per tant, amb 

anterioritat a la data de celebració dels corresponents Plens extraordinaris, si bé la 
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seva entrada en vigor requereix la publicació en el DOGC que en el moment de 

redactar la present nota es desconeix la data en que es produirà. 

 

La proposició de llei fou informada favorablement pel Consell de Garanties 

Estatutàries en Dictamen 19/2014, de 19 d’agost,  si bé, encara que es tracti, en 

línia de principi, d’una opinió jurídicament argumentada per part d’un Alt Òrgan 

consultiu, no és menys cert que es troba atribuïda al Tribunal Constitucional, la 

competència exclusiva i excloent per a determinar si aquesta norma i la pròpia 

convocatòria de la consulta en els termes concrets de les dues preguntes 

formulades, resulten o no cohonestables  amb el bloc de constitucionalitat i, 

singularment, pel que fa als aspectes competencials respectius del Estat Central y 

de la Comunitat Autònoma de Catalunya.  

 

Pel que concerneix al contingut dels acords primer i segon, de la seva connexió 

amb el marc jurídic aplicable se’n deriva el següent ordre de consideracions 

principals: 

 

Acord 1:  

 

“Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per 

decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets 

democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb 

la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per 

fer-la possible, fent una crida a la participació.”  

 

Aquest acord va més enllà d’un mer suport polític -posicionaments politics sense 

efecte pràctic ni jurídic possible a que s’ha referit el Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya en Sentència núm. 300 de 03/04/2014, Sala Contencioso-

administrativa, Secció Primera-  ja que incorpora el compromís municipal de 

facilitar tots els recursos i les eines necessàries per a fer possible la consulta 

(dotació de mitjans personals i materials d’infraestructura) el propvinent dia 9 de 
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novembre essent observable el següent en funció dels eventuals escenaris 

alternatius: 

 

A- Que en la data de celebració del Ple (22.09.14) la Llei de consultes i el Decret 

de convocatòria no es trobin suspesos pel Tribunal Constitucional.  

 

En aquest cas l’acord seria totalment ajustat a dret en la mesura que el Decret de 

convocatòria tindria empara legal amb una norma aprovada pel Parlament de 

Catalunya com és la Llei de consultes  i que com a tota norma dictada per un 

òrgan parlamentari en l’exercici de les seves funcions, gaudeix de la presumpció 

“iuris tantum” (llevat de prova en contrari) de legitimitat constitucional que empara 

no sols les normes sinó també els actes que emanen, com és el cas, de poders 

legítims (Parlament de Catalunya), tal com té explicitat el Tribunal Constitucional 

en Sentència núm. 66/1985 de 3 de maig, invocada específicament en la sentència 

núm. 42/2014, de 25 de març de 2014, dictada pel propi TC en el recurs interposat 

pel Govern Central contra la Resolució del Parlament de Catalunya 5/X, de 23 de 

gener de 2013, per la qual s’aprova la Declaració de sobirania i del dret a decidir 

del poble de Catalunya, sense que pugui obviar-se que la Llei de consultes ha 

estat dictaminada en sentit favorable pel Consell de Garanties Estatutàries de 

Catalunya sobre l’adequació de la mateixa norma al bloc de constitucionalitat. 

 

B- Que en la data de celebració del Ple (22.09.14) la Llei de consultes i el Decret 

de convocatòria es trobin suspesos pel Tribunal Constitucional.  

 

En aquest cas, per a que aquest acord pugui considerar-se ajustat al marc jurídic 

caldria incorporar al final la següent formulació: 

 

“tot això condicionat a la vigència efectiva i plena aplicabilitat de la Llei de 

consultes populars no referendàries i participació ciutadana.” 

 

Aquesta addició o complementació legal de l’acord esdevindria necessària en el 

cas de que per part del Govern Central de l’Estat s’impugni la Llei de Consultes, tot 
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interposant un conflicte de competència positiu davant del Tribunal Constitucional, 

amb la presentació del corresponent escrit el propvinent dia 22 de setembre pel 

matí, i per tant, amb anterioritat al Ple, i a més que es dones acumulativament  la 

circumstancia improbable de que la suspensió fos publicada el mateix dilluns en el 

BOE ja que els Ajuntaments no son part processal en el conflicte de competència 

davant el Tribunal Constitucional (les parts processals són l’Estat Central i la 

Generalitat) sinó que tenen la condició de tercers i en aquest sentit el TC, entre 

d’altres, en AUTO núm. 29/1996, de 30 de gener, dictat pel Ple del TC té declarat 

que en el cas d’impugnacions basades en l’article 161.2) de la CE, la suspensió de 

la vigència i aplicació dels preceptes impugnats, té efectes per a les parts 

processals des de la data d’interposició del recurs i “desde la publicación del 

correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros”. 

 

Per tant, en el supòsit improbable de que es donés la circumstància de que en el 

BOE de dilluns 22 de setembre fos publicada la suspensió per part del TC de la 

Llei Catalana de Consultes, resultaria necessari per tal que fos ajustat a dret, 

complementar l’acord primer de la moció amb el text addicional supraesmentat. 

 

Pel que fa al marc jurídic referencial, pot concretar-se en els següents termes 

principals: 

 

a) La vigent Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional 

(LOTC), disposa que quan el Govern Central consideri que una disposició o 

resolució d’una Comunitat Autònoma no respecta l’ordre de competència establert 

en la Constitució, en els Estatuts d’Autonomia o en les Lleis Orgàniques 

corresponents, podrà formalitzar directament davant el Tribunal Constitucional el 

conflicte de competència. 

 

b) L’article 64.2) de la LOTC disposa que si el conflicte de competència ha estat 

interposat per part del Govern Central amb invocació de l’article 161.2) de la 

Constitució “su formalización comunicada por el Tribunal suspenderá 
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inmediatamente la vigencia de la disposición, resolución o acto que hubiesen dado 

origen al conflicto”. 

 

En conseqüència, respecte a la Generalitat de Catalunya, quan el Tribunal 

comuniqui la interposició del conflicte de competència per part del Govern Central, 

es produirà la suspensió automàtica de la Llei de Consultes, amb efectes des de la 

data de presentació en registre d´entrada del TC ,de l’escrit plantejant el conflicte 

de competència positiu.  

 

Diferentment, i pel que concerneix a l’Ajuntament, la suspensió de la Llei de 

Consultes, tindrà efectes des de la publicació, per part del Tribunal Constitucional, 

del corresponent edicte en el BOE i per tant sols en el suposit improbable de 

publicació el mateix 22 de setembre actual, això determinaria que si es mantingués 

el contingut de l’acord proposat conjuntament per l’AMI i l´ACM, esdevindria viciat 

d’il·legalitat per incompliment  de l’obligació de l’Ajuntament d’acatar les 

Resolucions dels Tribunals (L’art. 118 de la vigent Constitució preceptua que 

tothom té l’obligació de complir les sentències i les altres resolucions fermes dels 

Jutges i dels Tribunals i ensems de prestar la col·laboració que aquests requereixin 

en el curs del procés i en l’execució d’allò que hagi estat resolt, i en la mateixa línia 

la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial (LOPJ) en l’art. 17.1) 

preceptua que totes les persones i entitats públiques i privades estan obligades a 

prestar la col·laboració requerida pels Jutges i Tribunals en el curs del procés i en 

l’execució d´allò resolt, i l’apartat 2 del propi precepte disposa en textualitat literal 

que “las Administraciones Públicas, las Autoridades y funcionarios, las 

Corporaciones y todas las entidades públicas ..., respetarán y, en su caso, 

cumplirán las sentencias y las demás resoluciones judiciales que hayan ganado 

firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes.”; En el sentit esmentat ja des 

d’un primer moment el Tribunal Constitucional a través de la STC núm. 61/1984, 

de 16 de mayo va declarar que “la Administración pública está sometida a la Ley y 

al Derecho, y está obligada por ello al cumplimiento de las Resoluciones 

judiciales”-, en quedar decaigut per suspensió de la seva eficàcia i efectes el marc 

legal en que es basaria el Decret de convocatòria de la consulta no referendaria, 
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amb la correlativa inviabilitat legal d’un acord plenari municipal donant suport a la 

convocatòria d’una consulta mancada de cobertura legal. 

 

Acord 2:  

 

“Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de 

Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la 

materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei 

xxx de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada pel 

Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i 

dels seus representants.” 

 

De manera anàloga i únicament en el supòsit de que la suspensió de la llei de 

consultes fos publicada en el BOE ( edicte del TC) el propvinent dilluns 22 de 

setembre, la fonamentació d’aquest acord quedaria decaiguda per connexió i 

conseqüència, en la mesura que segons invocació específica es fonamentaria en 

una llei autonòmica de consultes suspesa pel Tribunal Constitucional i per tant, 

sense cap eficàcia ni efecte jurídic possible. 

 

Per tant, aquest acord quedaria desproveït de la seva pròpia fonamentació jurídica 

i amb la conseqüència de que no podria d’ésser legalment adoptat llevat que es 

reformulés en la seva actual redacció passant a referir-se   a una consulta “pro 

futuro” i supeditant l’eficàcia de l’acord a que es donés la circumstància alternativa 

de que el Tribunal Constitucional desestimés el conflicte de competència o que la 

celebració de la consulta en els termes que resultessin conveniats, fos acordada 

amb el Govern Central. 

 

3.- Conclusions 

 

 3.1.- La moció de “suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur 

polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014”, pot ésser en principi aprovada 

sense modificació del text dels acords que es troben ajustats a dret en tant que 
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emparats en una llei aprovada per Parlament de Catalunya que gaudeix de la 

presumpció “iuris tantum” (llevat de prova en contrari) de legitimitat constitucional 

que empara no sols les normes sinó també els actes que emanen- com és el cas- 

de poders legítims (Parlament de Catalunya), tal com té explicitat el Tribunal 

Constitucional en sentència núm. 66/1985 de 3 de maig, invocada específicament 

en la sentència núm. 42/2014, de 25 de març dictada pel propi TC en el recurs 

interposat pel Govern Central contra la resolució del Parlament de Catalunya 5/X, 

de 23 de gener de 2013. 

 

3.2.- L’addició o complementació de l’acord núm.1 de la moció amb el text “tot això 

condicionat a la vigència efectiva i plena aplicabilitat de la Llei de consultes 

populars no referendàries i participació ciutadana”, esdevindria únicament 

necessària per tal de que fos ajustat a dret, en el cas de que per part del Govern 

Central de l’Estat s’impugni la Llei de Consultes, tot interposant un conflicte de 

competència positiu davant del Tribunal Constitucional, amb presentació del 

corresponent escrit en Registre d’entrada del Tribunal el propvinent dia 22 de 

setembre pel matí, i per tant, amb anterioritat al Ple, i a més que es donés 

acumulativament la circumstancia improbable de que la suspensió de la llei per 

part del TC fos publicada el mateix dilluns en el BOE ja que els ajuntaments no son 

part processal en el conflicte de competència davant el Tribunal Constitucional (les 

parts processals són l’Estat Central i la Generalitat) sinó que tenen la condició de 

tercers i en aquest sentit el TC, entre d’altres, en AUTO núm. 29/1996, de 30 de 

gener, dictat pel Ple del Tribunal, té declarat que en el cas d’impugnacions 

basades en l’article 161.2) de la CE, la suspensió de la vigència i aplicació dels 

preceptes impugnats, té efectes per a les parts processals des de la data 

d’interposició del recurs i “desde la publicación del correspondiente edicto en el 

Boletín Oficial del Estado para los terceros”. 

        Sant Cugat del Vallès, 19 setembre 2014 

               EL SECRETARI GENERAL 

 

 

Josep Maria Rigau Caixés 
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