
 

NOTA DE PREMSA 

L’AMI exigeix al govern espanyol que no rebaixi l’autoritat del 
món local 

- Vila d’Abadal posa de relleu que la reducció d’un 30% dels càrrecs electes 
‘no contribueix en cap manera a pal·liar el dèficit’ però si que va en contra ‘de 
la governabilitat dels municipis’ 

 

Barcelona, 13 de juliol del 2012 – L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha 

exigit al govern espanyol i al seu president Mariano Rajoy que tracti el món local ‘amb tot 

el respecte que es mereix’ i que no interfereixi en les competència que ‘per Llei’ té 

assignades. Aquesta declaració arriba després del paquet de mesures que va anunciar 

dimecres el president espanyol al Congrés dels Diputats i que avui ha concretat després 

del Consell de Ministres. 

 

El president de l’AMI, Josep M. Vila d’Abadal, ha volgut fer aquestes declaracions en nom 

de l’associació perquè considera que ‘es vulnera clarament el principi de subsidiarietat 

dels ens locals’ que tenen una funció molt important per ‘estructurar el territori’ i per 

afrontar les dificultats des de la proximitat i el coneixement detallat dels problemes, en 

temps difícils com els que estem vivint’. 

 

L’AMI també rebutja la recentralització de competències locals en altres administracions 

provincials com les Diputacions, no reconegudes com a administració territorial a l’Estatut, 

perquè això ‘priva els municipis d’una autoritat que ens és del tot necessària per a poder 

desenvolupar les tasques que, democràticament, ens han encarregat els ciutadans’. 

 

Vila d’Abadal posa de relleu que la reducció d’un 30% dels càrrecs electes ‘no contribueix 

en cap manera a pal·liar el dèficit” però si que va en contra ‘de la governabilitat dels 

municipis’. ‘On es pot aprimar de veritat l’administració és en estructures estatals poc 

funcionals clarament sobredimensionades i que suposen una forta despesa’, ha afegit, 

‘però no des de les administracions locals que treballem des de l’austeritat i amb uns 

paràmetres molt controlats per la legislació actual’. A l’AMI també li sorprèn molt que les 

retallades ‘només afectin l’administració local que és la que té menys dèficit’. 

 

 



 

 

Per tot això, l’AMI demana al president del govern espanyol que ‘deixi d’interferir’ en les 

competències locals i que actuï amb ‘responsabilitat i consideració’ cap als municipis, ‘que 

tenim i hem tingut un paper clau en la construcció del país’. Posa de relleu també que ‘a 

Catalunya ja fa molts mesos que som conscients de la situació econòmica i hem actuat en 

conseqüència’, per tant ‘no és just que se’ns posi al mateix sac a totes les comunitats 

autònomes’.  

 

Així mateix, Vila d’Abadal recorda a Rajoy que el principal objectiu de l’Associació de 

Municipis per la Independència és aconseguir un estat propi per a Catalunya que ‘ens 

permeti governar amb tota l’autonomia del món local, peça clau i identitària del nostre 

país’. ‘Decisions com aquesta suposen, un cop més, un atemptat contra la dignitat del 

poble català’, ha conclòs. Per tant, l’AMI es reafirma en el seu principal objectiu, que és 

aconseguir que Catalunya esdevingui el proper estat de la Unió Europea. 

 

______________________________________________________________________ 
L’Associació de Municipis per la Independència 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. 
L’AMI es va constituir el 14 de desembre de 2011 a Vic i actualment té 518 ens associats, nombre 
que creix diàriament. Dels ens associats, 491 són ajuntaments i 27 Consells Comarcals, diputacions 
i altres ens municipialistes. www.municipisindependencia.cat 
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