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Grup Parlamentari Socialista 

Molt Hble. Sr. Carles Puigdemont I Casamajó 
President de la Generalitat 
Palaú de la Generalitat 
Plaça Sant Jaume, 4 
08002 BARCELONA 

Miquel Iceta i Llorens, Eva Granados ¡ Galiano, President i Portaveu del Grup 
Parlamentari Socialista del Parlament de Catalunya sotasignats, com millor procedeixi 
EXPOSEN: 

1." Que la Llei 19/2017, de 6 de setembre, anomenada "del referèndum 
d'autodeterminació", ha estat suspesa per la Providència de 7 de setembre de 2017, per 
la qual cosa no es pot donar tràmit a cap acte o iniciativa subsegüent o previst a aquesta 
llei que es troba suspesa. És per aquest motiu que no es pot dur en cap cas a terme, 
tampoc, allò disposat per l'article 4.3 1 el 4.4 de l'esmentada llei suspesa. També està 
suspesa la Llei 20/2017, de 8 de setembre, anomenada "de transitorietat jurídica i 
fundacional de la república", en aquest cas per la Providència 12 de setembre de 2017, 
i no pot per tant desplegar cap dels efectes que s'hi preveuen. 

2.- Que, atès que el Govern de la Generalitat ¡ la mateixa Mesa del Parlament han actuat 
en obert desconeixement de les resolucions del Tribunal Constitucional al respecte de la 
matèria a la que ens referim, assenyalem a continuació els articles de la llei suspesa als 
quals no s'ha donat compliment o s'han infringit directament, motiu pel qual, fins i tot 
no considerant la suspensió de la llei (el que resulta impossible), tampoc no es podria 
procedir a cap acte subsegüent o previst a l'esmentada llei: Articles 4, 5, 6, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 29, 33 i 34 de la Llei 19/2017, de 6, de setembre, 
anomenada "del referèndum d'autodeterminació". 

3.- És parer del nostre grup parlamentari que en la tramitació d'aquestes lleis aprovades 
pel Parlament de Catalunya es va veure afectat el nucli més essencial de l'exercici del 
dret a la participació política de la ciutadania de Catalunya, en aquest cas mitjançant 
representants. Les lleis esmentades, pel seu propi contingut, eren obertament 
contràries a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i, de fet, pretenien 
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establir un règim jurídic excepcional on aquestes normes fonamentals del nostre marc 
Institucional quedessin derogades a la pràctica, en el territori de Catalunya, negant així 
a la ciutadania de Catalunya l'empara dels drets, Inclosos els fonamentals, reconeguts i 
protegits en ambdós textos. A més, tant en la tramitació com en l'intent de fer efectives 
les seves disposicions, gens garantistes, s'han ignorat les resolucions del Tribunal 
Constitucional, i fins i tot les pròpies disposicions de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, 
més amunt esmentades, afectant a drets fonamentals de la ciutadania de Catalunya. 

SOL·LICITEN; Que, tenint aquest escrit per presentat, i per efectuades les 
manifestacions que s'hi contenen, l'admeti i, previs els tràmits oportuns^ acompleixi 
amb les seves obligacions constitucionals i estatutàries eviti dins l'àmbit de la seva 
responsabilitat el definitiu trencament de la legalitat constitucional i empari així els drets 
fonamentals de la ciutadania de Catalunya, eviti la proclamació de resultats de I'l 
d'octubre i una ulterior declaració unilateral d'independència, permetent una resolució 
democràtica del conflicte polític i institucional en el que ens trobem Immersos. 

Barcelona, 4 d'octubre de 2017 

Per això, 

Miquel Iceta i Llorens 
President del Grup Parlamentari Socialista 

Eva Granados Saliano 
Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista 
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