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Nota	
  de	
  Premsa n

El	
   Col·∙lectiu	
   Praga,	
   l’associació	
   Drets,	
   l’associació	
  
Servidors	
   públics	
   de	
   Catalunya,	
   i	
   la	
   Societat	
   Catalana	
  
d’Estudis	
   Jurídics	
   (IEC)	
   denuncien	
   la	
   inconstitucionalitat	
  
de	
   les	
   mesures	
   adoptades	
   en	
   aplicació	
   de	
   l’article	
   155	
  
CE.	
  	
  
	
  

Associacions de juristes consideren que les mesures
adoptades pel Senat i la dels Reials decrets que les
implementen són inconstitucionals perquè comporten de
facto la suspensió de l’autonomia de Catalunya, amb la
destitució del President i el Govern i la dissolució del
Parlament, i vulneren drets fonamentals de la ciutadania i
dels seus legítims representants.
Els juristes pertanyents a aquestes associacions consideren que :
1. En la mesura que l’Acord del Senat autoritza el president del Govern espanyol
a cessar el president de la Generalitat, el vicepresident i els consellers, i a
dissoldre el Parlament de Catalunya i convocar noves eleccions, modifica
l’Estatut d’Autonomia. En conseqüència, vulnera l’article 152 CE, que estableix
que els estatuts d’autonomia només es poden modificar per les vies en ells
establertes.
2. L’acord del Senat vulnera igualment el dret fonamental de la ciutadania de
Catalunya a participar en els afers públics reconegut en l’article 23.1 CE
perquè, en dissoldre de forma inconstitucional el Parlament, trenca
il·legítimament el mandat representatiu que uneix la voluntat dels ciutadans
amb els diputats i diputades legalment escollits en les darreres eleccions al
Parlament. De la mateixa manera, la dissolució també comporta la vulneració
del dret fonamental d’aquests a exercir sense intromissions il·legítimes el
càrrec públic pel qual van ser elegits (art. 23.2 CE).
3. Així mateix, aitals destitucions impedeixen que aquests òrgans i persones
puguin recórrer jurisdiccionalment les mesures dictades en aplicació de l’art.
155 CE, el que vulnera l’art. 106 CE, en deixar aquestes mesures sense
possibilitat de revisió judicial.

Per tot això, també denuncien que l’Acord del Senat en relació amb les
mesures a què es refereix l’article 155 CE, i el Reials Decrets que
l’implementen, en resultar incompatibles amb la legalitat i el marc constitucional
vigent, suposen un gravíssim embat a l’Estat democràtic i de dret proclamat per
la referida Constitució.
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