MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D'ALTERNATIVA D'UNITAT POPULAR
CAV-POBLE ACTIU (AUP-CAV-PA) PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
RUBÍ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
L'AMI va néixer el 2011 per agrupar la veu del municipalisme al voltant de la idea del
dret a decidir que, com a agrupació de municipis i ens locals, concreta en una voluntat
de treballar per la independència de Catalunya. Els objectius estatutaris són:
a. Esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives (legals o cíviques),
experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui ésser útil per a dur al
poble de Catalunya cap a la independència per tal d’assolir les plenes competències
municipals.
b. Fomentar i defensar els drets nacionals.
c. Conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret
a l’autodeterminació.
d. Crear una xarxa de promoció exterior, principalment dins del marc de la Unió
Europea.
e. Promoure el finançament dels mateixos municipis.
f. Buscar sinèrgies en d’altres àmbits com l’empresarial o el financer.
Des del dia 13 de juny, amb la incorporació de nous grups municipals i el manteniment
d’altres que s’han pronunciat a favor del dret a decidir es va poder observar que, al
mateix acte de jurament o promesa, 10 dels actuals regidors van subscriure
compromís de conformitat amb la voluntat democràtica que representa, també, l’AMI.
Un compromís que fem efectiu amb aquesta moció.
Estem convençuts, però, que en aquest consistori hi ha més regidors, d'altres
formacions que no van subscriure el compromís, que se saben dipositaris de vots de
ciutadans que aspiren que Catalunya esdevingui un estat.
A banda dels compromís signat amb l’Assemblea Nacional de Catalunya, des dels
partits promotors de la moció defensem l’adhesió a l’AMI per diverses raons;
- Perquè hi ha una majoria social des de fa anys que reclama el dret que Catalunya
decideixi el seu futur democràticament i lliure.
- Perquè, quan aquesta majoria social vota, es configura sempre una majoria
institucional que defensa el mateix dret.
- Perquè el dret a decidir no és un intangible, sinó que és una formulació legal que
permet als pobles i als ciutadans que els conformen que puguin votar si volen ser un
estat o no.
- Perquè ens convé sumar-nos a una Associació de Municipis que ja representa a més
de 710 ajuntaments i a 39 Consells Comarcals de tot Catalunya i fer evident així que la
força del municipalisme és la força més gran que ha tingut mai Catalunya, sobretot en
períodes històrics en què, com ara, l'Estat Espanyol ens està negant als catalans el
dret democràtic a decidir el nostre futur.
Pels motius exposats el Ple de l’Ajuntament de Rubí acorda:
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten, el Ple Municipal de
l'Ajuntament de Rubí proposa:
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència, constituïda a Vic
en data 14 de desembre de 2011.

Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer.- Facultar a la Sra. alcaldessa Ana Maria Martínez i al Secretari Municipal per
signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords.
Quart.- Delegar en l’Alcaldessa o en favor de qualsevol regidor que hagi votat a favor
de l’adhesió en l’acte de plenari, la representació d’aquest Ajuntament davant
l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord (tot especificant el resultat de la votació
plenària) a la presidència de l’Associació de Municipis per la Independència
domiciliada al carrer Ciutat, 1 - 08500 Vic i també a la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

