Consell Nacional ACM
Barcelona, 12 de juliol de 2010

MOCIÓ DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

L’Associació Catalana de Municipis Comarques defensa d’acord amb els seus Estatuts
la representació dels municipis comarques i altres ens locals de Catalunya i algunes de
les seves funcions destaquen el foment i la defensa de l’autonomia municipal, el
foment i la defensa de la llengua i la cultura catalana, i que defensa que no es pot
deslligar el fet municipal de la realitat social i política, és a dir del fet nacional, com a
ferm compromís dels governs locals amb l’autogovern de la nostra nació, Catalunya.
Davant la sentència dictada pel Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya aprovat en referèndum pel poble de Catalunya, després d’un llarg procès
d’elaboració en el Parlament i les Corts Generals, l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques reunit en el Consell Nacional, màxim òrgan de govern de direcció de
l’entitat entre assemblees, celebrat a Barcelona, el dia 12 de juliol:

EXPRESSA:

Primer.- El seu rebuig al contingut de la sentència que menysté la voluntat del poble de
Catalunya expressada lliurement en referèndum i retalla el nucli essencial de
l’autogovern de Catalunya expressat en l’Estatut com a norma institucional bàsica.

Segon.- El seu desacord amb una sentència política per un Tribunal deslegitimat format
per magistrats elegits per qui ha interposat recurs, que hauria d’haver estat renovat
hores d’ara atès que un dels seus membres va morir, un altre ha estat recusat i quatre
magistrats estan en funcions perquè el seu mandat està artificialment prorrogat com el
de la seva Presidenta, el que constitueix una situació atípica.

Tercer.- Promoure les reformes legislatives que siguin necessàries perquè mai més es
deslegitimi la voluntat popular máxima expressió de la democràcia per un tribunal
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Quart.- Emplaçar a tots els grups parlamentaris a defensar en totes les Institucions, la
defensa de l’autogovern de Catalunya, de les seves Institucions i del contingut que ha
estat retallat ara per aquesta sentencia.

Quart.- Donar suport a totes les actuacions unitàries del conjunt de Institucions
Públiques Catalanes que manifestin el seu suport al contingut dels preceptes ara
retallats així com a la declaració que adopti el Parlament com a representant del poble
de Catalunya.

Cinquè.- Donar suport a totes les resolucions que adopti el món local en el seu conjunt
com expressió de rebuig a aquesta sentència i en suport de l’autogovern de Catalunya.

Sisè.- Comunicar aquesta resolució a Òmnium Cultural a qui es va donar suport en
l’organització de la manifestació el passat dissabte.

Setè.- Comunicar aquesta resolució al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, al Congrés dels Diputats, al Senat i al Síndic de Greuges de Catalunya.
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