
 

 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES DE 

L’AJUNTAMENT DE TERRASSA SOBRE SI SOM O NO SOM (PART DE 
L’AMI) 

APROVACIÓ PARCIAL 

Isaac Albert i Agut, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya - Moviment d’Esquerres, d’acord amb allò que estableixen els 
articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, 
presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El passat dia 23 de juliol del 2015 el Ple de l’Ajuntament de Terrassa va 
debatre i votar la Proposta de resolució d’adhesió a l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI), presentada conjuntament pels grups d’ERC-MES, 
de Convergència i Unió i de la Candidatura d’unitat popular, aprovant-se tots 
els punts de la mateixa per majoria absoluta. 

Concretament,  els punts primer, segon, sisè i setè es van aprovar amb 15 vots 
a favor, 8 abstencions i 4 vots en contra. Destacant en la votació el vot lliure del 
PSC amb set vots a favor i dues abstencions, “facilitant” així l’adhesió de 
Terrassa a l’Associació de Municipis per la Independència. Recordem també 
que, malgrat l’oposició del PSC, els punts tercer, quart i cinquè també van ser 
aprovats per aquest ple amb 14 vots a favor i 13 en contra.  

La decisió lliure i voluntària dels partits i regidors que van votar a favor 
d’aquests acords ja ha convertit automàticament a la ciutat de Terrassa com a 
membre de ple dret de l’AMI, alhora que obliga a l’equip de govern a acomplir 
els acords que es desprenen de dita votació i a cobrir els deures i obligacions 
que el comprometen per formar part de l’Associació.  

Entenent que és l’obligació de l’equip de govern donar acompliment immediat 
de les decisions que es prenen dins aquest ple com a màxim òrgan de 
representació de la ciutadania de Terrassa exposem els següents: 

ACORDS 

 Primer .- Complir immediatament amb els compromisos subscrits en la 
proposta de Resolució  d’adhesió a l’AMI aprovada per aquest ple i respondre a 
totes les obligacions adquirides amb dita associació com a membre de ple dret. 
REBUTJAT  



 

 

 

Segon  .-  Definir i fer pública la partida pressupostària necessària per cobrir les 
obligacions acceptades per aquest Ajuntament a l’aprovar la incorporació de 
Terrassa com a membre de ple dret de l’Associació de Municipis per la 
Independència. REBUTJAT  

Tercer .- Complir amb l’acord setè de dita proposta de resolució per a la difusió 
de la incorporació de Terrassa a l’AMI i informar degudament a la ciutadania 
sobre els drets i deures adquirits per la ciutat a través d’un article a la propera 
edició del Visquem Terrassa. APROVAT  

Quart . – Complir amb els acords tercer, quart i cinquè de l’esmentada proposta 
de resolució per donar suport públic i explícit a les accions empreses pel 
Parlament de Catalunya per constituir la República Catalana. APROVAT  

No obstant això, l’Ajuntament en Ple resoldrà el mé s escaient. 

 

 

 
Isaac Albert i Agut      
Portaveu del GM d’ERC-MES               
  

Terrassa, 23 de novembre de 2015. 

 


