
 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER LA DEFENSA DE LA 
SOBIRANIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I CONTRA ELS 
ATACS A LES LLEIS CATALANES 

 

VOTACIÓ: la proposta FOU APROVADA PER UNANIMITAT el 31 de maig de 2016 

 

Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de 
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que afecten els 
drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del Parlament de Catalunya. 
Des de principis d’any, hem assistit a la suspensió de diverses lleis catalanes a partir de 
recursos presentats pel govern en funcions davant un tribunal mancant de legitimitat. 

Les lleis recentment suspeses en els àmbits de l’accés l’habitatge, les professions esportives, 
la igualtat efectiva entre dones i homes o el codi de consum tenen un fort impacte social. Els 
embats judicials també s’han dirigit a les institucions catalanes com la suspensió  de la 
Conselleria d’Afers Exteriors i la suspensió de la llei de governs locals. Altres resolucions com 
la que ha declarat inconstitucional la prohibició de la pràctica del fracking  o la suspensió de 
l’impost sobre la producció nuclear atempten directament contra el model de país acordat a 
la cambra legislativa catalana.  

Els recursos de l’Estat al Tribunal Constitucional de les darreres setmanes afecten 
directament aquelles persones que més estan patint els efectes de la crisi econòmica i que 
es troben en situació d’emergència social. En aquest sentit, la ràpida resposta per a la 
coordinació entre els Ajuntaments, el Govern de la Generalitat i el Parlament que pretén 
mitigar l’impacte del recurs contra la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és essencial per a la cohesió 
social del nostre país. El món local juga un paper clau en la resposta a les persones que es 
troben en situació d’emergència residencial i de pobresa energètica així com també és 
essencial la responsabilitat de les entitats bancàries i la seva disposició a col·laborar amb els 
poders públics. 

ATÈS que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit i ha declarat inconstitucionals lleis 
que afecten directament els drets de la ciutadania de Catalunya, l’actuació les seves 
institucions i del model territorial fent que aquestes quedin en suspens.  

ATÈS que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat 
legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític. 

ATÈS que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 9 de novembre Resolució 1/XI 
sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 



 

de setembre de 2015 que estableix que “el Parlament de Catalunya, com a dipositari de la 
sobirania  i com a expressió del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de 
desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les 
institucions de l'Estat espanyol”. 

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, a l’Ajuntament Ple proposa 
l’adopció dels següents 

ACORDS: 

PRIMER.- Donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que refermin 
la voluntat de donar resposta a les emergències socials. 

SEGON.- Donar suport al Govern de la Generalitat en el desplegament normatiu i 
reglamentari al que s'ha compromès i en la relació amb els serveis socials. 

TERCER.-  Impulsar des de l’Ajuntament les iniciatives que permet la llei 24/2015, seguint 
l'exemple de l'Ajuntament de Sabadell, que manté el compromís de continuar impulsant 
accions per evitar desnonaments per impagament d’hipoteca o de lloguer, així com buscar 
mecanismes de segona oportunitat per cancel·lar deutes contrets per habitatge habitual. 

QUART.-  Traslladar a les entitats del tercer sector la voluntat de l’Ajuntament de continuar 
treballant per les persones que més ho necessiten. 

CINQUÈ.- Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió de les 
lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya. 

SISÈ.- Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya. 

 

INTERVENCIONS 

El regidor Sr. Josep M Calaf, ERC, intervé  per explicar la moció tot dient que ja fa uns anys 
que Catalunya pateix una ofensiva per part del govern espanyol que, amb el seu afany de 
regressió i centralització, pretén limitar el ja limitat poder legislatiu de la cambra catalana. 
L’eina que utilitza és el tribunal constitucional. Un tribunal que, prèviament, a polititzat 
interessadament i que posteriorment li serveix per judicializar la política.  

Des de principis d’any, però, l’activitat coercitiva d’aquest tribunal s’ ha incrementat 
notablement. Combat descaradament aquelles lleis que afecten els drets bàsics de la 
ciutadania, que atempten contra la sobirania del Parlament de Catalunya i que desatenen els 
ciutadans més vulnerables. Lleis com l’accés a l’habitatge, les professions esportives, la 
igualtat efectiva entre dones i homes, el codi de consum i la llei de governs locals en són un 



 

exemple. Però també les suspensió de la Conselleria d’Afers Exteriors, la prohibició de la 
pràctica del fracking  o l’impost sobre la producció nuclear pretenen reduir el parlament de 
Catalunya a una mena de diputació provincial.  

Es per defensar les nostres institucions i els nostres drets que el passat diumenge 29 de 
maig es van mobilitzar milers de persones i més de 60 entitats. La transversalitat de la 
convocatòria pretenia també adreçar un missatge ben clar al Tribunal Constitucional i al 
govern espanyol amb el lema: "Els drets no se suspenen". Al capdavall qualsevol problema 
social ens afecta nacionalment i necessitem sobirania nacional per ajudar socialment. 

Perquè la manera de lluitar contra les imposicions i les injustícies no es renunciant als 
nostres drets, a les nostres llibertats ni als nostres símbols. Ens cal lluitar, decididament, pels 
nostres drets que, tot sigui dit, no pretenem que siguin més dignes, més justos ni mes nobles 
que els d’altres pobles i nacions. Els nostres drets no són millors ni pitjors però,pel fet de ser 
els nostres, es converteixen en únics i en imprescindibles.  

Intervé per Som de Castellar-PSC, el regidor Sr. Aleix Canalis,   per dir que ens trobem de 
nou davant una moció de defensa de les competències del parlament de Catalunya a l’hora 
d’aprovar lleis en benefici dels ciutadans. 

Els estalviaré la repetició de l’argumentari que ja hem exposat anteriorment en la moció de 
Convergència sobre la suspensió de la llei catalana professions de l’esport, ja que essència el 
problema és el mateix. Per tant, el nostre vot en aquesta ocasió també serà favorable. 

El què si que els hi volem fer avinent, és que en matèria d’ Impuls d’ iniciatives per continuar 
aplicant la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica o la 18/2007 del dret a l’habitatge, malgrat les dificultats  
jurídiques i legals per dur-les a terme, el nostre ajuntament, en molts aspectes ha estat dels 
capdavanters i no ha anat a remolc d’altres ajuntaments, de vegades més grans, en la 
defensa dels interessos legítims dels ciutadans de Castellar. 

Sense anar més lluny, el gener de 2014, quan només Terrassa havia fet el pas, el nostre 
ajuntament va incoar els primers expedients sancionadors cap a les entitats financeres que 
tenien habitatges buits. Recentment, aquests expedients s'han convertit en multes 
coercitives cap a les entitats  

En aquest sentit doncs, és sobrer el fet de demanar a aquest Ajuntament que segueixi els 
passos d’altres Ajuntaments veïns, ja que segurament, en alguns aspectes, els hi portem cert 
avantatge. 

Per Decidim Castellar, la regidora Sra. Elisenda Alamany, com s’ha comentat l’activitat del 
Tribunal Constitucional espanyol aquests darrers mesos és realment frenètica, com la de la 
Delegació del Govern de l’Estat espanyol a Catalunya que ara es dedica a enviar-nos 
missives de caràcter inquisitorial, al més pur estil decimonònic, per recordar-nos quins són 



 

els símbols patriòtics que han de presidir un ple.  La separació de poders és merament 
retòrica i ara ja tothom sap que les sentències del Constitucional són una peça més de 
l’estratègia política que governa Espanya. La Llei sobre matèries audiovisuals, la que 
tractava sobre horaris comercials, la llei d’impostos als bancs, la llei d’acompanyament de 
pressupostos, la llei de consultes populars, la del Síndic de Greuges, la llei d’acció exterior, la 
del comissionat per la transició nacional, la de taxa d’operadores d’Internet, la del codi de 
consum de Catalunya, la llei de comerç a Catalunya, la dels impostos al banc, la de la pobresa 
energètica, la declaració independentista del 9 de novembre, la constitució de la comissió del 
procés constituent, la Llei d’impostos als habitatges buits, la llei de governs locals, la Llei 
d’Aran, la llei d’igualtat efectiva entre homes i dones, la llei de prohibició del fracking,  la llei 
de prohibició de grans superfícies i l’impost a les centrals nuclears. En total i des de 2012, 
una vintena, crec que en son 24, de lleis tombades.  

A Catalunya necessitem disposar de sobirania. Molts, però, continuen referint-se a 
“independència” i “sobirania” com a conceptes absoluts, assolibles i plenament operatius. 
Aquesta mirada alimenta la dimensió màgica del que aconseguiríem efectivament quan 
arribéssim a ser independents i sobirans. És evident que arrosseguem expressions i 
conceptes que servien per descriure una realitat que s'ha anat modificant. Qui és avui 
sobirà?, qui és avui el “nosaltres” sobre el qual es fonamenta la versió constitucional i 
democràtica de la sobirania? Estem en un escenari de pluralisme de poders i 
d'interdependències tant internes com externes als estats. Hem cedit poders a la Unió 
Europea sense que tinguem un “nosaltres” europeu ni puguem parlar seriosament de 
constitució, d'assumpció de responsabilitats i de democràcia plena en la presa de decisions 
comunitàries. Però malgrat la complexitat; sí. Necessitem disposar del reconeixement de ser 
subjecte polític, de ser el “nosaltres” necessari per adquirir l'estatut legal que permeti 
negociar i disposar de poder per canviar les coses. I ho necessitem sobretot per preservar 
elements propis d'identitat, i per establir coalicions amb altres subjectes polítics que 
comparteixin valors i interessos en la defensa de les múltiples sobiranies avui en qüestió. 
Ens referim a sobiranies com l'energètica, tecnològica, alimentària o l'estrictament social i 
vital. Un conjunt de sobiranies que omplin de contingut la paraula democràcia. 

No hi ha una essència intrínseca en el concepte de sobirania, sinó un component relacional i 
també la necessitem perquè no se substitueixi el protagonisme ciutadà per les formes 
tecnocràtiques i autoritàries de gestió que, a més, alcen cada vegada més muralles i 
barreres. Per enderrocar-les, doncs, no només caldrà fer mocions i manifestacions. Caldrà, tal 
vegada, plantejar-nos què fem per avançar i com es va construint la desobediència 
institucional en cadascun dels àmbits formals i informals a Catalunya. I els partits polítics 
que s’han tirat de cap al procés, uns amb ferma convicció, d’altres perquè no tenien cap altra 
alternativa per continuar sent el lleuger reflex del que havien estat, caldrà que engeguin 
aquest debat al més aviat possible. Ells no s’aturaran en l’escac continu a les institucions 
democràtiques del nostre país. 


