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MOCIÓ PER RATIFICAR QUE AQUEST AJUNTAMENT AJUSTARÀ LA SEVA 
ACTUACIÓ AL MARC DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA I NO A CATARÀ LLEI O CAP 
NORMA QUE LA CONTRAVINGUI. 
 
ATÈS que el Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 27 de juliol de 2016, va 
aprovar la Resolució 263 / XI, mitjançant la qual ratificava l'informe i les conclusions de la 
Comissió d'Estudis del Procés Constituent.  
 
ATÈS que la Resolució 263 / XI, és conseqüència de la resolució 1 / XI, aprovada en la 
sessió del dia 9 de novembre de 2015: "Sobre l’inici del procés polític a Catalunya, com a 
conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015 "i de la resolució 5 / XI, 
aprovada en la sessió del dia 20 de gener de 2016, sobre la creació de comissions 
parlamentàries. 
 
ATÈS que el Ple del Tribunal Constitucional va resoldre declarar, mitjançant Sentència núm. 
259/2015, de 2 de desembre de 2015, la inconstitucionalitat de la resolució del Parlament de 
Catalunya 1 / XI, de 9 de novembre de 2015 i, per tant, la nul·litat de la mateixa. Fonamenta 
la inconstitucionalitat, entre altres raons, en què: “La Cámara autonómica no puede erigirse 
en fuente de legitimidad jurídica y política, hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden 
constitucional que sustenta su propia autoridad. Obrando de ese modo, el Parlamento de 
Cataluña socavaría su propio fundamento constitucional y estatutario, al sustraerse de toda 
vinculación a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, e infringiría las bases del 
Estado de Derecho y la norma que declara la sujeción de todos a la Constitución (arts. 1.1 y 
9.1 CE)”. 
 
Reconegut pel mateix TC el dret a defensar qualsevol plantejament que pretengui modificar 
el fonament mateix de l'ordre constitucional, Continua l'alt tribunal: “siempre que no se 
prepare o defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los 
derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales, y el intento de su 
consecución efectiva se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la 
Constitución. Cuando, por el contrario, se pretenden alterar aquellos contenidos de manera 
unilateral y se ignoran de forma deliberada los procedimientos expresamente previstos a tal 
fin en la Constitución, se abandona la única senda que permite llegar a ese punto, la del 
Derecho”. 
 
Conclou el TC, per resoldre la inconstitucionalitat de la resolució del Parlament de Catalunya 
1 / XI, de 9 de novembre de 2015, que “el respeto a los procedimientos de reforma 
constitucional es inexcusable, de modo que “tratar de sortear, eludir o simplemente 
prescindir de esos procedimientos sería intentar una inaceptable vía de hecho (incompatible 
con el Estado social y democrático de Derecho que se proclama en el art. 1.1 CE) para 
reformar la Constitución al margen de ella o conseguir su ineficacia práctica” (FJ 4). Esto es 
lo recogido en realidad en la resolución 1/XI, cuya apariencia de juridicidad —por provenir de 
un poder sin duda legítimo en origen— debe ser cancelada mediante la declaración de 
inconstitucionalidad que aquí se decide”. 
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ATÈS que la resolució 1 / XI, com el seu annex, vulneren els articles 1.1,1.2, 2, 9.1 i 168 de 
la Constitució Espanyola, així com, els articles 1 i 2.4 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, 
i suposen un reconeixement a favor del Parlament de Catalunya i del Govern de Catalunya, 
d'atribucions superiors a les que deriven de l'autonomia recollida per la Constitució. 
 
ATÈS que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió de data 24 de novembre de 2015, va 
aprovar, amb el vot favorable de 20 dels 27 regidors: que aquesta Corporació ajustarà la 
seva actuació a l'estricte marc legislatiu derivat de l'aplicació de la Constitució i no acatarà 
Llei o norma que, en cas de controvèrsia, el Tribunal Constitucional suspengui i, si escau, 
declari contrària al que estableix la Constitució espanyola. 
 
ATÈS que la resolució 5 / XI, té la consideració d'incident d'execució i infracció de la STC 
259/2015 (de 2 de desembre de 2015), tal com ha estimat, per unanimitat, el Ple del Tribunal 
Constitucional, el dia 19 de juliol de 2016. 
 
ATÈS que aquestes Resolucions, pretenen fonamentar-se en un principi de legitimitat 
democràtica del Parlament de Catalunya, que està en absoluta contradicció amb la 
Constitució Espanyola i amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que recordem són les 
normes que sustenten la seva autoritat; i contradiuen els pilars de l'Estat de Dret, basats en 
el respecte a la llei i el Dret i la pròpia legitimitat democràtica del Parlament de Catalunya, 
reconeguda i emparada per la Constitució Espanyola. 
 
ATÈS que la composició actual del Parlament de Catalunya i la seva representació política, 
sorgida del resultat de les eleccions autonòmiques celebrades el passat 27 de setembre de 
2015, és fragmentada, plural i diversa, de la mateixa manera que la societat catalana actual. 
 
ATÈS que aquest procés polític a Catalunya, que es pretén culminar amb l'obertura d'un 
procés constituent a Catalunya, destinat a la creació d'una eventual constitució catalana i 
d'un estat català independent, no compta amb una majoria social que doni suport l'inici d'una 
transformació polític i social d'aquesta envergadura i, el que és fonamental, no compta amb 
el reconeixement i aval de l'ordenament jurídic vigent en l'actualitat. 
 
ATÈS que als representants públics del Parlament de Catalunya: President de la Generalitat, 
consellers, presidenta del Parlament i els mateixos diputats, no se'ls exigeix una adhesió 
ideològica a la Constitució, però sí el compromís de realitzar les seves funcions d'acord amb 
ella. 
 
ATÈS que en la sessió del Ple del Parlament de Catalunya, del dia 27 de juliol, la presidenta 
del Parlament i els grups parlamentaris de Junts Pel Sí i les CUP, no van realitzar les seves 
funcions d'acord amb el que estableix la Constitució, tampoc van acatar les consideracions i 
sentències del Tribunal Constitucional, i finalment van incloure en l'ordre del dia de la sessió, 
l'informe i les conclusions de la Comissió d'Estudis del Procés Constituent, que va ser 
votada i ratificada amb els vots dels diputats d'aquests dos grups parlamentaris. 
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Per tots aquests motius, el grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (C 's) 
proposa al Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- EXPRESSAR L’ABSOLUT REBUIG de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat a 
la resolució 263 / XI del Parlament de Catalunya i a qualsevol altra iniciativa il·legal per part 
de les institucions catalanes i dels seus representants i càrrecs públics. 
 
SEGON.- RATIFICAR la declaració solemne aprovada per aquest Ajuntament, en sessió de 
2016.11.24, que aquesta Corporació ajustarà la seva actuació a l'estricte marc legislatiu 
derivat de l'aplicació de la Constitució i no acatarà Llei o norma que, en cas de controvèrsia, 
el Tribunal Constitucional suspengui i, si escau, declari contrària al que estableix la 
Constitució espanyola. 
 
TERCER.- TRASLLADAR aquests acords al president del Govern de la Generalitat, a la 
Mesa del Parlament de Catalunya, als Grups del Parlament de Catalunya, a l'Associació 
Catalana de Municipis i als grups municipals del consistori. 
 
 
Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient. 
 

L’Hospitalet,              
El Portaveu del Grup Polític de Ciutadans 

      
 

 
 
 

Miguel Manuel García Valle 
 

 
 


