Moció de l’Entesa per St. Esteve al Ple Ordinari
de la Corporació Municipal
de St. Esteve Sesrovires de maig del 2010
Moció: Donar suport a la proposta de Resolució aprovada pel Parlament de Catalunya en

referència al Tribunal Constitucional.
L’Estatut de Catalunya, vigent des del 9 d’agost de 2006 desprès de complir tots els tràmits legals, va ser
aprovat pel Parlament Català, pel Congres dels Diputats, pel Senat i refrendat pel Poble Català, es troba
greument amenaçat per la sentència que ha de dictar el Tribunal Constitucional com a conseqüència de
diversos recursos de inconstitucionalitat interposats entre d’altres pel Partit Popular.
El Tribunal Constitucional que ha de redactar la sentència sobre el nostre Estatut, tot i complir amb la legalitat,
està faltat de tota legitimitat ja que bona part dels seus magistrats estan afectats per circumstàncies que
anul·len l’autoritat necessària per dictar una sentència d’aquestes característiques, ja que quatre d'ells van
finalitzar el seu mandat el desembre del 2007 i continuen exercint en funcions, un altre ha mort i un més va
ser recusat i no pot participar en la resolució sobre l'Estatut.
El fet que en quasi 4 anys no hagin estat capaços d’arribar a un acord sobre la sentència, és un element més
per presumir la seva ineptitud per la tasca que tenien encomanada.
És del tot incomprensible que quan la Constitució ens diu que la màxima sobirania la té el poble, pugui ser un
tribunal amb magistrats caducats, morts i recusats, qui pugui esmenar el que el poble de Catalunya ha
aprovat en referèndum.
Per totes aquestes raons i conscients que ara més que mai cal abandonar partidismes i actuacions
estratègiques particulars per defensar el que el poble ha decidit lliurement i les diferents cambres legislatives
han aprovat.
Per aquestes raons el consistori de Sant Esteve Sesrovires, reunit en sessió plenària acorda:
1. Donar ple suport a la Proposta de Resolució, que en referència al Tribunal Constitucional, van signar
el 28 d’abril els grups del PSC, ICV-EUiA i CiU i que va ser aprovada pel Parlament de Catalunya el
29 d’abril per aquests grups més el grup d’ERC.
2. Donar trasllat d’aquesta moció a la mesa del Parlament, a tots els grups parlamentaris, a las meses
del Congrés de Diputats i del Senat, al president de la Generalitat de Catalunya i al president de
l’Estat Espanyol.

Jordi Borrell i Alonso
Portaveu de l’Entesa per Sant Esteve
Sant Esteve Sesrovires, a 7 de maig de 2010

