M O C IÓ S O B R E LA S E NT ÈN CIA DEL TRI BU NAL CO N STITUCION AL
S O B R E L' E S T A T U T D' A U T O N O M I A I E N D E F E N S A D’U N N O U H O R I T Z Ó
NA CIONAL
La sentència emesa pel Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya el 28 de juny de 2010 suposa una retallada molt significativa d'aspectes
fonamentals d'aquesta norma jurídica ratificada en referèndum per la ciutadania el 18
de juny de 2006. La declaració d'inconstitucionalitat de la totalitat o part de catorze
articles i la restricció interpretativa sobre vint-i-sis més modifica en els aspectes
fonamentals l'Estatut que la ciutadania de Catalunya va aprovar. Cal recordar, a més,
que l'Estatut aprovat per les Corts E spanyoles ja incorporava una rebaixa molt
substancial respecte del text aprovat al Parlament el 30 de setembre del 2005, i que ja
afectava a parets mestres com la recaptació de tots els impostos per part de la
Generalitat, el control sobre grans infraestructures, la relació bilateral amb l'Estat, el
reconeixement jurídic de Catalunya com a nació i la presència en organismes de la
Unió Europea, entre altres aspectes, als quals cal sumar-hi els efectes de la sentència
sobre la condició de la llengua catalana, la descentralització del poder judicial o
l'eliminació del blindatge de competències de la Generalitat, entre d'altres.
D'aquesta manera, la sentència del Tribunal Constitucional declara la incompatibilitat
de la voluntat expressada pel poble de Catalunya amb la Constitució. Amb aquesta
decisió, s'exclou la voluntat de ser i decidir del poble de Catalunya del marc jurídic i
constitucional espanyol. Aquest fet situa les institucions catalanes en la necessitat de
defensar les decisions preses pel poble de Catalunya, de qui n'emana el seu poder i
representació polítiques, i obliga el conjunt d'institucions, societat i forces polítiques
catalanes a plantejar un nou horitzó basat en el dret del poble de Catalunya a decidir
lliurement el seu futur, sense cap altre límit que la seva voluntat expressada de forma
lliure, democràtica i pacífica.
El passat 13 de desembre entitats solsonines van impulsar la celebració d'una
consulta popular sobre la independència de Catalunya, el suport a la qual va ser prou
significatiu. I el passat dissabte 10 de juliol, Catalunya ha viscut al manifestació més
important de la seva història en defensa de la voluntat del poble de Catalunya
expressada en referèndum i en rebuig a la sentència d'un Tribunal Constitucional que
deixa les aspiracions d'una part cada vegada més gran del poble de Catalunya fora del
marc constitucional espanyol.
Per tot allò anteriorment exposat, l'Ajuntament de Solsona acorda:

1. Manifestar el seu rebuig a la vulneració de la voluntat popular que suposa la

sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia, ja que considera
que amb aquesta decisió les institucions de l'Estat han exclòs la voluntat
expressada pel poble de Catalunya del marc constitucional espanyol.

2. Instar el Parlament de Catalunya a iniciar un procés democràtic, mitjançant la
celebració d'un referèndum, per tal de decidir un nou horitzó sotmès a la decisió
lliure i voluntària del conjunt del poble de Catalunya.

3. Instar les institucions, forces polítiques, societat civil i ciutadania catalana a implicarse plenament en la nova etapa històrica que ara s'inicia.

4. Trametre aquests acords a la presidència de la Generalitat, al Parlament de

Catalunya, al Congrés dels Diputats, a la Casa Reial espanyola i al Parlament
Europeu.
S olsona, 29 de juliol de 2010

