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El PSC diu que si es manté el ple
de dilluns no el consideraran vàlid i
no hi participaran
Els socialistes reclamen "reflexió i diàleg" per evitar tant la declaració
d'independència com l'aplicació de l'article 155 | El diputat Ferran Pedret concreta
que no demanava suspendre el ple sinó la compareixença de Puigdemont

Eva Granados i Ferran Pedret, al Parlament | Adrià Costa

El portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret, ha defensat que el seu grup no
havia demanat la suspensió del ple sinó de la compareixença del president de la Generalitat
(http://www.naciodigital.cat/noticia/139878/constitucional/suspen/ple/parlament/aplicar/resultat/1o) , Carles Puigdemont, perquè en la seva petició es feia referència a la llei del referèndum,
suspesa pel Tribunal Constitucional (TC). El diputat ha defensat que els socialistes volen que se
celebri un ple específic sobre què va passar l'1-O però ha rebutjat que es faci una referència
"explícita" a una llei suspesa i que pugui suposar una declaració d'independència.
Tot i això, ha considerat que pot ser una "oportunitat per a la reflexió i recuperar el diàleg" i evitar un
pas "irreversible", que seria una declaració d'independència "que deixaria els catalans fora de
l'Estatut i de la Constitució". En cas que es mantingui aquest ple, els diputats socialistes no hi
assistirien en considerar que no està "vàlidament" convocat.
A l'escrit presentat pels socialistes, demanaven la nul·litat de l'acord de la Mesa que va tramitar
la sol·licitud formulada per JxSí i la CUP "de celebrar un ple ordinari amb la compareixença del
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president de la Generalitat amb l'objecte de valorar els resultats del referèndum del dia 1
d'octubre i els seus efectes, d'acord amb l'article 4 de la llei 19/2017, de 6 de setembre, del
Referèndum d'Autodeterminació".
Pedret ha insistit que comparteixen la necessitat de celebrar un ple específic sobre l'1-O però ha
rebutjat que hi hagi un ordre del dia on es faci menció explícita de l'article 4 de la llei del
referèndum, "on es preveu com a efecte del suposat referèndum una declaració formal
d'independència". "No estem d'acord amb que un ple que debati sobre què va passar l'1-O acabi
declarant la independència", ha manifestat.
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