“02. - MOCIÓ DE POSICIONAMENT DAVANT LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL EN RELACIÓ A L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
El 30 de setembre de 2005, el Parlament de Catalunya va aprovar, per amplíssima majoria,
el projecte de nou Estatut d’Autonomia. Aquell text, expressió unitària dels anhels
d’autogovern del nostre poble, va patir severes retallades en el seu tràmit al Congrés dels
Diputats de Madrid. Malgrat les retallades, una majoria de ciutadans va votar que sí, perquè
va entendre que era millor aquell petit avenç que no quedar-nos sense res.
Atès que no s’ha respectat la voluntat del poble de Catalunya expressada democràticament
el 18 de juny de 2006, quan va votar de manera favorable al nou Estatut de Catalunya,
mostrant així el seu suport.
En resposta als recursos d’inconstitucionalitat presentats, el passat 28 de juny el Tribunal
Constitucional va emetre la sentència sobre l’Estatut, el que ha significat una segona
retallada greu i, en conseqüència, un xoc de legitimitats, D’una banda, suposa una col·lisió
amb la legitimitat del poble de Catalunya, que ja va expressar a les urnes per referèndum el
seu consentiment. D’altra banda, el fet que la sentència l’hagin emès 10 magistrats d’un alt
tribunal fortament desprestigiat, evidencia novament aquesta deslegitimació.
La meitat dels membres dels Tribunal Constitucional estan pendents de renovació i han
trigat quatre anys en emetre una sentència al respecte.
El recurs interposat pel PP impugnava el preàmbul, 114 dels 223 articles del text i 9
disposicions addicionals i tres finals de l’Estatut, però, a més posava en entredit el nostre
sistema institucional i d’autogovern, i fins i tot, feia perillar l’encaix de Catalunya amb la resta
d’Espanya, basada en el pacte i la concòrdia.
Atès que amb aquesta sentència es suprimeixen articulats i se’n condicionen d’altres a partir
de la interpretació jurídica que en farà el Tribunal Constitucional significant una alteració
greu del contingut de l’Estatut de Catalunya i retallant de forma substancial les aspiracions
d’autogovern que al nostre país s’havia donat a partir del pacte estatutari.
Amb aquesta sentència s’ha alterat el contingut de l’Estatut, i a més a més, i de forma no
menys important s’ha trencat el pacte que significava l’Estatut, entès com una eina de
regulació de les relacions entre Catalunya i l’estat espanyol. L’actual conjuntura política
mostra, d’aquesta manera, que estem en un final de cicle. El rebuig per part de l’estat
espanyol a la voluntat d’entesa per part de Catalunya ens empeny a avançar cap a un estadi
on s’exercici veritable el dret a decidir.
Ara més que mai cal actuar amb serenitat, però amb la màxima fermesa. Aquesta sentència
és un atac a la dignitat i a la llibertat de tots i cadascun dels ciutadans de Catalunya, vinguin
d’on vinguin i parlin la llengua que parlin. En cal, doncs una resposta democràtica, unitària i
coherent amb els valors que ens han mantingut vius com a país al llarg de la història.
Estem convençuts que davant d’aquest xoc de legitimat i, en aquests moments decisius,
totes les forces del catalanisme serem capaços de donar una resposta unitària, serena i
contundent d’acord amb el que el poble de Catalunya demana.

Per tots aquests motius, els grups municipals del CIU, PSC-PM, GIR, ICV-EPM i ERC
proposen al Ple l’adopció el següent
ACORD:
1. Mostrar el nostre rebuig a la sentència emesa pel Tribunal Constitucional sobre l’Estatut
de Catalunya.
2. Reiterar el nostre convenciment de la plena constitucionalitat de tot l’Estatut, aprovat per
les Corts Generals, el Parlament de Catalunya i el poble de Catalunya.
3. Constatar que aquesta sentència posa punt i final al pacte existent fins el moment entre
Catalunya i Espanya, ja que a través de la sentència s’ha modificat la voluntat del poble
de Catalunya expressada a través del seu parlament i posteriorment ratificada per
referèndum, tot anul·lant així el reconeixement de la sobirania pel poble català, donant
per tancada a la via autonomista i obrint un nou procés emmarcat en el dret a decidir.
4. Aquest Ajuntament es posa al costat i a disposició del President de la Generalitat que,
encapçala el posicionament i l’estratègia a seguir del que resolgui el Parlament de
Catalunya per assolir plenament els objectius fixats a l’Estatut, alguns dels quals ara han
estat qüestionats.
5. Manifestar el nostre suport a la convocatòria de la manifestació unitària convocada per
Òmnium Cultural amb el lema “Sóm una nació. Nosaltres decidim” que se celebrarà el
proper 10 de juliol a Barcelona i fer una crida a la ciutadania a sumar-se a la mobilització.
6. Notificar aquest acord als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Presidència de
la Generalitat, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, al Tribunal Constitucional, als grups polítics de les Corts
Generals i al Govern d’Espanya.

