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Vista la petició adreçada a la presidenta del Plenari del Consell Municipal per tretze regidors i 
regidores de l’Ajuntament de Barcelona (dels grups municipals Demòcrata i d’Esquerra 
Republicana de Catalunya), la presidenta, de conformitat amb els articles 46.2.b) de la Llei de 
bases del règim local, 98 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 69 del 
Reglament orgànic municipal, ha disposat convocar Vostra il·lustríssima a la sessió 
extraordinària i urgent que celebrarà el Plenari del Consell Municipal, a la Sala Carles Pi i Sunyer 
de la Casa de la Ciutat, a les 9.00 hores, del dia 26 d’octubre de 2017, per tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia segons s’indica a continuació: 

 

1r. Declaració d’urgència de la sessió 
 

2n. Proposició amb contingut de declaració institucional 
 

El Plenari del Consell Municipal acorda: - Donar suport a les institucions catalanes, 
especialment a la Generalitat i al Parlament de Catalunya com a representant legítim del 
poble català, ara que veuen amenaçat l’exercici de les seves funcions. – Rebutjar 
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola, amb què l’Estat espanyol vol 
donar resposta a un conflicte polític que requereix solucions democràtiques, i exigir que 
el Govern de l’Estat doni resposta a les peticions de mediació plantejades pel Govern de 
la Generalitat i altres actors polítics i institucionals. – Condemnar l’empresonament de 
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart per causes polítiques, exigir-ne l’alliberament immediat com 
a presos polítics i expressar la nostra solidaritat amb els seus familiars, amics i les 
entitats que encapçalen. – Defensar els drets humans, així com el dret a la llibertat 
d’expressió, de manifestació i de participació política i donar suport a la plataforma Som 
Defensores, per tal d’exigir responsabilitats a les instàncies nacionals i internacionals que 
corresponguin per la vulneració dels drets humans que es va produir en la jornada del 
dia 1 d’octubre. – Cridar la ciutadania a seguir defensant pacíficament els seus drets, 
llibertats i institucions. 

 

Barcelona, 24 d’octubre de 2017 

El secretari general 

 
Jordi Cases i Pallarès 


