RESOLUCIÓ
Barcelona, 16 de setembre del 2017

LA JSC A FAVOR D’UNA SOLUCIÓ DIALOGADA
(TRANSACCIÓ)

La situació política catalana ha tornat a empitjorar després dels esdeveniments que es van
produir al Parlament de Catalunya el passat dimecres 6 de setembre quan es va aprovar,
gràcies a la majoria independentista parlamentaria dels grups de Junts pel Sí i la CUP, en
primer lloc la Llei del Referèndum d’Autodeterminació i posteriorment la Llei de
Transitorietat Jurídica. Davant l’aprovació de les dues lleis i les formes que es van viure al
Parlament de Catalunya la Joventut Socialista de Catalunya expressa:

 El nostre rebuig a la presentació i debat de la Llei del Referèndum d’Autodeterminació i la
Llei de Transitorietat Jurídica per la via extraordinària utilitzant l’article 81.3 del
Reglament del Parlament de Catalunya, ja que creiem que es tracten de dues lleis
suficientment important com per a ser debatudes utilitzant el mecanisme de lectura
única i no respectant l’article 82 del Reglament que fa referencia a que “cap discussió

no pot començar si, com a mínim, dos dies abans no s’ha distribuït l’informe, el
dictamen o la documentació que ha de servir de base en el debat, llevat d’un
acord de la Mesa del Parlament o de la comissió en sentit contrari”, ja que no tots
els membres de la Mesa van arribar al citat acord.

 L’incompliment de la Llei del Referèndum d’Autodeterminació i la Llei de Transitorietat
Jurídica per l’establert a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució

Espanyola.

 La disconformitat amb les formes i els fets realitzats per la Presidenta del
Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, per no admetre que els diferents
Grups Parlamentaris es poguessin acollir a la petició d’un Dictamen del Consell de
Garanties Estatutàries tal i com es fixa en el seu propi reglament a la Disposició
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Transitòria Primera que atorga que “els grups parlamentaris, els membres del Parlament,
el Govern i el Síndic de Greuges, en el termini establert per l'apartat 1, poden sol·licitar
dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, en els termes establerts per llei, sobre la
compatibilitat amb l'Estatut de les lleis del Parlament o de les normes amb rang de llei
dictades pel Govern abans de l'entrada en vigor d'aquest”.

Davant els fets esmentats, la Joventut Socialista de Catalunya estableix que el seu
posicionament és el següent:



Es necessari complir i fer complir les lleis per tal de poder viure en un Estat
Democràtic on totes i tots els ciutadans siguem iguals. Els joves socialistes
apostem pel debat i l’acord com a fórmula per canviar les lleis i així poder
aconseguir els objectius polítics.



Cal respectar les Institucions Democràtiques. El respecte per la política
comença sabent quines son les Institucions, com serveixen i com es fan
servir. Creiem necessari que totes elles han de ser utilitzades d’acord amb el
seu Reglament vigent.



Es necessari respectar els drets parlamentaris del grups minoritaris per tal
de no caure en posicions autoritàries i antidemocràtiques.



Considerem que el Referèndum que s’ha convocat pel dia 1 d’Octubre no
està dins de la legalitat i no té cap garantia democràtica per a considerar-se
vinculant. A més pensem que la pregunta plantejada no representa altres
opcions possibles que donen solució al problema territorial que estem vivint.
Els joves socialistes no volem escollir entre la ruptura o continuar com fins
ara.



Apostem per un canvi constitucional fruit del debat, la negociació i el pacte.
Entenem que la postura immobilista del Govern Central i la deriva
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independentista del Govern de la Generalitat no ens condueix enlloc. Per
això, apostem per construir una España Federal que estableixi el
reconeixement nacional de Catalunya i que doti de noves infraestructures i
d’un nou model de finançament més just i igualitari als diferents territoris de
l’Estat. Tot aquest procés haurà d’estar referendat pels ciutadans i
ciutadanes tal i com estableixen les lleis.
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