
 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE M UNICIPIS PER 
LA INDEPENDÈNCIA (AMI) 
 
Isaac Albert i Agut, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Moviment d’Esquerres, Miquel Sàmper i Rodríguez, portaveu del Grup 
Municipal de Convergència i Unió, Maria Sirvent i Escrig, portaveu del Grup 
Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 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 
 
Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que 
retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els 
municipis de Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment 
“exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la 
manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010. 
 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels 
drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, 
com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat 
espanyol el 27 de juliol de 1977. 
 
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució 
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i 
promoure els seus interessos comuns i genèrics. 
 
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, 
que els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa 
l’esmentat Decret 110/1996. 
 
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten, els Grups 
Municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres, de 
Convergència i Unió i de la Candidatura d’Unitat Popular volem una Terrassa 
protagonista, activa, implicada, necessària i indispensable en l’exercici del dret a 
decidir el futur polític de Catalunya. La sobirania de Catalunya recau en el poble 
Català i proposen al Ple de l’Ajuntament  l’adopció del següents 
 

ACORDS 

 
Primer.-  Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència i aprovar els 
Estatuts que regulen l’Associació.  
 
Segon.- Delegar en l’Alcalde o Regidor en qui delegui per representar aquest 
Ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 



 
 
 
Tercer.-  Instar al govern de la ciutat a que sigui favorable a un escenari de ruptura 
democràtica i d’inici d’un procés constituent a través de l’exercici de la sobirania 
popular. 
 
Quart.-  Promoure i donar suport a les campanyes que puguin realitzar-se per a 
reforçar el caràcter constituent de les properes eleccions, constatant la urgent 
necessitat de passar de la declaració de sobirania al seu exercici. 
 
Cinquè.-  Donar suport a les accions que el Parlament de Catalunya pugui prendre 
per constituir la República Catalana independent. 
 
Sisè.-  Facultar l’Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels 
precedents acords. 
 
Setè.- Traslladar els continguts d’aquesta proposta de resolució a la presidència de 
l’Associació de Municipis per la Independència i a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, així com també a Terrassa per la Independència - ANC-Terrassa, a 
Òmnium Terrassa, al Pacte Terrassenc pel dret a decidir. 
 
 
No obstant això, l’Ajuntament en Ple resoldrà el més escaient.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Isaac Albert i Agut        Miquel Sàmper i Rodriguez ` 
Portaveu del Grup Municipal d’ERC-MES            Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Sirvent i Escrig 
Portaveu del Grup Municipal de la CUP 
 
 
Terrassa, 15 de juliol 2015 
 
IL·LUSTRÍSSIM SENYOR ALCALDE DE TERRASSA 
 


