
 
 

Míriam Pujola Romero amb DNI  en representació de Cs presenta 

el següent escrit: 

MOCIÓ PER ABANDONAR L'AMI I DESTINAR MÉS RECURSOS A 

POLÍTIQUES SOCIALS 

FONAMENT 

El pluralisme polític és un principi rector i superior de la nostra Constitució 

(article 1) i del nostre Estatut d’Autonomia (article 4). 

El pluralisme polític és un principi instrumental que serveix com a garantia de la 

nostra democràcia.  

Com a tal, tots els poders públics han de perseguir en la seva actuació, tan el 

respecte com la seva promoció en benefici del conjunt de la ciutadania.  

En conseqüència, tal i com s’ha pronunciat el Tribunal Suprem, les 

corporacions locals, com els Ajuntaments, deuen, a través dels actes i acords 

que emanen dels seus òrgans, perseguir la promoció i el pluralisme polític en 

tot cas, i abstenir-se en conseqüència, de promoure qualsevol iniciativa que, 

per molt legítima, impliqui separar-se de l’absolut i íntegre compliment de dit 

principi.  

Per tant, tal i com ha recollit recentment el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

1 de Tarragona, en la seva sentencia de 16/2017, per molt legítims que puguin 

ser els seus fins des d’un punt de vista polític per, al menys, una part de la 

ciutadania, un acord de ple d’un Ajuntament que tingui valor d’acte jurídic 

d’adhesió a “l’Associació de Municipis per la Independència” i del que es 

generi, per exemple, la obligació de contribuir econòmicament amb dita 

associació amb el càrrec al pressupost públic, no és conforme amb el principi 

de pluralisme polític i, per tant, és nul.  

 



 
PROPOSTES D’ACORD: 

1. Procedir a revisar l’acord de ple del dia 12 de desembre del 2011 per no 
oferir un complert, absolut i íntegre respecte al principi de pluralisme 
polític i procedir a la immediata revocació del mateix.  
 

2. Destinar qualsevol quantitat de diners resultat de dita revisió i efectiva 
revocació a polítiques socials.  
 

3. Procedir a sol·licitar la immediata baixa d’aquest Ajuntament de 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). 
 
Girona, 6 de Març del 2017. 
 

 




