
 

NOTA DE PREMSA 

L’AMI assistirà dijous al ple del Parlament de 
Catalunya per donar suport a la consulta sobre el 
futur polític de Catalunya 

- Segons el socialista Marc Mur, Secretari General de l’AMI i alcalde de 
Flix, s’assoliran sense problemes els dos terços necessaris per aprovar 
la proposta i que l’abstenció no portarà enlloc  

- En el primer Consell Directiu de l’any, l’AMI també ha donat a 
conèixer l’acord de col·laboració amb la Federació Catalana de 
Patinatge i el treball conjunt que s’està duent a terme amb l’Agència 
Catalana Tributària per tal de que tots els municipis paguin els 
impostos a través d’aquest òrgan 

 
Flix, 14 de gener de 2014.- L’Ajuntament de Flix ha acollit aquest matí el primer 
Consell Directiu de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) d’aquest 2014. 
La trobada s’emmarca dins les reunions de treball ordinàries que l’Associació organitza 
periòdicament però aquesta ha tingut especial interès degut a la proximitat amb la 
sessió plenària que se celebrarà dijous 16 de gener, on es debatrà i es votarà la 
proposta per presentar al Congrés dels Diputats la proposició de llei orgànica de 
delegació a la Generalitat de la competència per autoritzar, convocar i celebrar un 
referèndum sobre el futur polític de Catalunya.  

Aquest, se’ns dubte, ha sigut un dels temes més importants que s’han tractat a la 
reunió ja que dijous l’AMI també hi serà al ple per donar suport a la votació. El 
socialista Marc Mur, Secretari de l’AMI i alcalde de Flix, ha dit que està convençut que 
s’assoliran els dos terços necessaris per aprovar la proposició i que aquests dos terços 
passen perquè diputats socialistes votin a favor. “Som molts els que pensem que no hi 
ha cap obstacle ni argument sòlid per no votar a favor dins el partit socialista”, ha 
assenyalat Mur. Així mateix, ha deixat clar que l’abstenció en aquesta votació no 
portarà enlloc.  

La reunió ha estat encapçalada pel Josep Maria Vila D’Abadal, president de l’AMI i 
alcalde de Vic, i pel mateix Marc Mur, i durant les dues hores que ha durat, una 
vintena d’alcaldes i regidors han tractat el paper clau que ha de tenir el municipalisme 
en un any tan important per la història de Catalunya com és aquest 2014. En aquest 
sentit, s’ha parlat del treball que l’AMI està duent a terme en col·laboració amb la 
hisenda catalana per tal de que el dia de la consulta el 100% dels municipis paguin els 
tributs a l’Agència Catalana Tributària.  

Tanmateix, la reunió ha servit per donar a conèixer l’acord entre l’AMI i la Federació 
Catalana de Patinatge. Segons ha explicat Vila d’Abadal, sempre que s’organitza un 
esdeveniment esportiu a territori català, la Federació Catalana s’ha de coordinar amb la 
Federació Espanyola per tal de poder tirar endavant el projecte.  



 

__________________________________________________________________ 
L’Associació de Municipis per la Independència està formada per institucions que 
representen el món local i té com a objectiu sumar esforços per aconseguir 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. En aquests moments, té 718 ens 
adherits: 682 ajuntaments, 36 consells comarcals i altres ens municipalistes i les diputacions de 
Girona i Lleida. www.municipisindependencia.cat 
 
Atenció als mitjans de comunicació: 
t. 660 301 930 / 607 261 520 – premsa@municipisindependencia.cat 
t. 607 694 087 / 607 694 135 – comunicacio@municipisindependencia.cat 
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