
Els Grups Municipals de Convergència i Unió, d’ERC – AVANCEM i Crida – 

CUP d’acord amb el que disposa el Règim de Sessions Plenàries i Normes de 
Funcionament del Ple, presenten al Ple d’aquesta Corporació del mes de 

juliol de 2015 la següent 
 

 

MOCIÓ 

PER A L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA 

 

El 13 de setembre del 2009 s’iniciava a Arenys de Munt un moviment 
popular que reclamava exercir el dret d’autodeterminació a partir de 

realitzar una consulta popular impulsada per la ciutadania en la que es 
preguntava a la població sobre la independència de Catalunya. 
 

Aquella iniciativa va ser seguida per 554 municipis d’arreu del Principat, 
donant la possibilitat de votar per la independència de la nostra nació a més 

900.000 catalans i catalanes. El 25 d’abril de 2010 es duia a terme a la 
nostra ciutat la consulta popular sobre la independència de la mà de la 
societat civil organitzada, de forma transversal i apartidista, dins la 

plataforma LleidaDecideix. Amb més d’un centenar de voluntaris i 
voluntàries es van habilitar 24 espais de votació que varen facilitar la 

participació, a tots els barris de la ciutat, de prop de deu mil veïns i veïnes 
que exerciren el seu dret de vot, en un acte de participació política sense 
precedents impulsat i organitzat íntegrament per la ciutadania lleidatana i 

que va rebre el suport explícit del món associatiu, cultural, sindical, 
d’associacions d’immigrants, de juristes, etc. entre altres col·lectius de 

Lleida. El 10 d’abril del 2011, aquest procés es finalitzava amb la realització 
de la Consulta a Barcelona.  
 

En la consulta ciutadana del 9 de novembre de 2014, a Lleida van votar 
38.417 persones. El 91,47% va votar SÍ perquè Catalunya esdevingui un 

nou Estat, amb un 80,63% del total (30.977 vots) que ho van fer per l'opció 
SÍ-SÍ, a favor de la independència de Catalunya. Una proporció molt similar 
a la que es va donar arreu del país, en què el SÍ va assolir el 91,90% dels 

vots i el SÍ-SÍ, el 80,76%. 
 

També, 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 al Principat, va 
sorgir un moviment municipalista 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. 

 
Aquest compromís municipalista va quallar l’any 2011 en la creació de 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), que, segons queda 

recollit en els seus documents, “està formada per institucions que 
representen el món local i té com principal objectiu sumar esforços per 

aconseguir, en un futur proper, la creació d’un estat propi per a Catalunya 



en el marc de la Unió Europea”, representant “un moviment que aglutina 

totes les sensibilitats polítiques”. 
 

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, que en el seu Article 1 
proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut 

d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també 
pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural. Tots els pobles poden, 
per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de 

llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que 
sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de 

benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot 
ser privat dels seus mitjans de subsistència. Els estats en aquest pacte, 
incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris no 

autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a 
l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de 

la Carta de les Nacions Unides.”  
 

Ates que també el Parlament de Catalunya en la seva sessió de data 23 de 
gener de 2013 va aprovar la Declaració de sobirania i del dret a decidir del 
poble de Catalunya, com a subjecte polític, jurídic i sobirà sobre el seu futur 

polític col·lectiu.  

 
Vist el suport del món local al procés polític iniciat, amb l’aprovació de 

mocions a 920 ajuntaments, 36 consells comarcals, el Consell General 
d'Aran i les 4 diputacions a favor de la convocatòria de la consulta popular 
d'independència per al passat 9 de novembre de 2014, substitutòria del 

referèndum no acceptat per part del Congrés dels Diputats i al seu torn 
impugnada pel Govern d'Espanya i suspesa pel Tribunal Constitucional, per 

la qual cosa es va substituir per un procés participatiu que incloïa una 
consulta amb la mateixa pregunta i data, a la que varen acudir prop de dos 
milions i mig de catalans i catalanes que majoritàriament van expressar el 

seu suport a la independència. 
 

Vist que fins a dia d'avui, l’Ajuntament de Lleida no s'ha adherit encara a 
l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), situació que a la 
pràctica significa que la nostra corporació municipal hagi girat l'esquena al 

desig de la ciutadania de Lleida d’assolir la plena sobirania nacional, 
repetidamant expressat a les urnes i a places i carrers de la ciutat des de 

l'any 2010. 
 
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 a 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 i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten, es proposa a Ple 
de la corporació l’aprovació dels següents:  

 
 

ACORDS 

 
 

Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència 
constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011. 
 

Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. 
 

Tercer.- Facultar al senyor Alcalde per signar els documents necessaris per 
a l’efectivitat dels precedents acords. 
 

Quart.- Delegar en el senyor Alcalde per representar aquest Ajuntament 
davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 

 
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de 

Municipis per la Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic i 
també a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya. 

 
 

 
 
 

 
Antoni Postius i Terrado  Carles Vega i Castellví 

President del GM de CiU    President del GM d’ERC-Avancem 
 
 

  
 

 
 
Francesc Gabarrell i Guiu   

President del GM de la Crida-CUP  
 

 
Lleida, 23 de Juliol del 2015 

 
IL·LM.  SR. PAER EN CAP DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE LLEIDA 

 


