
 

 

Els municipis catalans, compromesos amb la declaració de 
sobirania 

 
Els municipis de Catalunya, i els seus ajuntaments com a representants de la 
voluntat popular, han esdevingut un motor tractor de canvi en moments 
històrics pel país, només cal recordar que l’adveniment de la República, i 
conseqüentment els canvis socials que s’esdevingueren posteriorment, van ser 
fruit d’unes eleccions municipals. 

La base dels canvis socials i polítics en el nostre país ha tingut sempre una clara 
vocació local, els ajuntaments com a administració més propera a la ciutadania 
han tingut la capacitat de copsar i ser transmissors de la voluntat popular a 
través dels seus acords plenaris, no en va, són autèntics governs locals, que 
serveixen per, més enllà de gestionar serveis, esdevenir també altaveu de les 
preocupacions i anhels de la ciutadania que representen. 

En un marc d’auge de les reivindicacions nacionals va néixer ara fa un any i tres 
mesos, l’Associació de Municipis per la Independència, amb la voluntat de posar 
una vegada més els municipis al capdavant de les demandes populars de la 
societat civil. 

Aquestes demandes que representava l’AMI també van tenir traducció electoral 
en les passades eleccions al Parlament de Catalunya del mes de novembre del 
2012, d’on va sorgir un Parlament que, en el terreny nacional, ha fixat com a 
horitzó la celebració d’una consulta sobre la independència del país. 

A aquest importantíssim canvi polític el Govern espanyol ha reaccionat de 
manera airada, sense atendre els mínims principis democràtics, i en comptes 
d’avaluar la demanda democràtica del poble català ha volgut imposar la seva 
llei basada en una Constitució obsoleta que no s’adiu gens amb el sentir 
majoritari dels catalans i catalanes. 

L’anunci del Govern espanyol de recórrer la Declaració de Sobirania aprovada 
pel Ple del Parlament el 23 de gener d’aquest any ha vingut precedida per 
diverses accions judicials iniciades per la Delegada del Govern espanyol a 
Catalunya, la senyora Llanos de Luna, contra els ajuntaments catalans, 
impugnant acords de ple, respectuosos amb la legalitat que simplement 
expressaven el sentit majoritari d’aquella població. Aquesta pràctica és 
inadmissible perquè atempta contra les mínimes normes democràtiques com la 
llibertat d’expressió de qualsevol òrgan polític i obliga a més a un dispendi de 
les ja migrades arques municipals. 



 

 

 

Davant de tot això l’Assemblea de l’AMI acorda: 

Primer.- Donar suport a la Declaració de Sobirania aprovada pel Ple del 
Parlament de Catalunya en data 23 de gener d’ enguany, i manifestar que l’AMI 
vol participar de manera activa en tots aquells òrgans de participació que es 
constitueixin per a fer efectiu el dret a decidir i poder celebrar la consulta. Així 
mateix l’AMI vetllarà perquè la voluntat del poble de Catalunya, expressada a 
través de les urnes i a través dels acords de ple municipals, sigui duta a terme 
pel Parlament i pel Govern de Catalunya. 

Segon.- Manifestar el rebuig a l’actitud adoptada pel Govern espanyol, a través 
de la seva Delegada a Catalunya, utilitzant la coerció com a mecanisme per a 
impedir la lliure expressió dels plenaris municipals – ja sigui organitzant trens 
cap a la manifestació de la Diada, decretant els municipis com a territori lliure, 
iniciant processos de sobirania fiscal, o fent onejar només la bandera catalana a 
les façanes dels ajuntaments (adherint-se a la campanya “un poble, un país, 
una bandera). En qualsevol societat civilitzada el diàleg és la base per a la 
resolució de les desavinences polítiques i les urnes la millor manera de dirimir 
quin és el sentit majoritari d’un poble. Qualsevol acció duta a terme pel Govern 
espanyol que no passi per aquestes vies és evident que és un intent de voler 
sotmetre’ns i d’una agressió contra les institucions catalanes, en aquest cas els 
ajuntaments. 

Tercer.- Davant d’aquests atacs de l’estat espanyol contra el municipalisme 
català, demanem l’emparament de la Generalitat de Catalunya, de les 
institucions europees i del conjunt de la comunitat internacional en defensa de 
la legitimitat democràtica en la presa de decisions polítiques en les institucions 
locals. 

Quart.- Oferir el suport, moral i legal, a qualsevol alcalde, regidor o consistori 
que es vegi encausat en un futur per defensar els acords del seu ple municipal. 

Cinquè.- Demanem que els municipis que estan adherits a l’AMI es puguin 
declarar Territori de Catalunya Lliure i Sobirà per decisió majoritària dels seus 
Plens municipals i amb la màxima urgència. 

Sisè.- Instar a tots els municipis que estan adherits a l’AMI que comencin a 
exercir tot seguit, la Sobirania Fiscal per la qual passin a ingressar els impostos 
dels seus treballadors (IRPF) i IVA a l’Agència Tributària catalana, en lloc de 
fer-ho a l’Agència espanyola. Això, ho podran fer per designació del Ple o per 
voluntat dels seus batlles i equips de govern. 



 

Setè.- Proposar a l’ANC, als partits, associacions i tota mena de moviments 
sobiranistes del poble català, que col·laborin en l’obtenció d’aquests objectius i 
en la incorporació de nous municipis a l’AMI. 

Vuitè.- Declarar que el nostre objectiu és la constitució d’un Estat Català Lliure i 
Democràtic. 

 


