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Vista la petició adreçada a l’Alcaldia per onze Regidors/Regidores de l’Ajuntament de Barcelona Ims. 

Srs./ Imes. Sres.: Joaquim Forn, Jaume Ciurana, Jordi Martí, Francina Vila, Gerard Ardanuy, Mercè 

Homs del grup municipal de CiU, Alfred Bosch, Montserrat Benedí, Jordi Coronas del grup municipal 

d’ERC i Ma. José Lecha, Maria Rovira i Josep Garganté del grup municipal de la CUP, l'Excma. Sra. 

Alcaldessa, de conformitat amb els articles 46,2 a) de la Llei de bases del règim local, 98 del Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 68 del Reglament Orgànic Municipal, ha 

disposat convocar a V.I. a la sessió extraordinària que celebrarà el PLENARI DEL CONSELL 

MUNICIPAL en el Saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciutat, a les 10 hores del 7 de setembre 

de 2015, per tractar exclusivament de l’assumpte indicat en la petició de convocatòria esmentada, 

consistent en el debat i votació de la Proposició / Declaració de Grup següent: 

 

Part d'impuls i control 

 

 Proposició / Declaració de Grup 

  

Única. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 

 

Primer.- L’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a l’Associació de Municipis per a la 

Independència, amb la finalitat de defensar i promoure l’assoliment dels drets nacionals dels 

i les catalanes i promoure l’exercici del dret a l’autodeterminació. 

 

Segon.- El compromís de l’Ajuntament de Barcelona de treballar a l’Associació amb 

l’objectiu d’eixamplar la base social a favor de la independència, tot assumint que els drets 

nacionals, els drets socials, i la igualtat de gènere són indestriables per aconseguir una 

societat justa i lliure. 

 

Tercer.- Designar anualment com a representant de l’Ajuntament en l’Associació una 

persona consensuada pels grups municipals que hagin donat suport a la moció. Aquesta 

persona no rebrà cap compensació econòmica per part de l’Ajuntament. 

 

Quart.- Constituir una comissió de seguiment de l’activitat de l’Associació, així com del grau 

d’assoliment dels acords presos, formada per representants de cadascun dels grups 

municipals que hagin donat suport a la moció i per la persona designada com a representant 

de l’Ajuntament a l’Associació. 

 

 

Barcelona, 31 d’agost de 2015 
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