
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:  

ELS MUNICIPIS, CORESPONSABLES DEL 

FUTUR DEL NOSTRE PAÍS 

 

La legislatura passada (2015-2019) ha estat marcada tant a nivell municipal 

com a nivell nacional pel clam majoritari a donar la veu a la ciutadania per tal 

de decidir el futur jurídico-polític de Catalunya. 

Els Ajuntaments ens vam implicar activament en aquest exercici democràtic a 

través del Pacte Nacional pel Referèndum, al costat d’institucions i societat 

civil, fins el primer d’octubre. 

La resposta per part de l’Estat, més enllà de la política, va provocar un ampli 

rebuig de la ciutadania. Després d’agredir policialment a ciutadans pacífics que 

volien exercir el seu dret a vot, es va iniciar la persecució per part de jutges i 

fiscals que va abastar als nostres representants al Govern, al  Parlament, a 

membres de la societat civil i a electes locals i, com és sabut, molts d’ells 

mantenen encara causes obertes. 

Els Ajuntaments no som solament el millor lloc on tirar endavant les polítiques 

de proximitat i  una eina eficaç de gestió. El dret de representació local dels 

nostre alcaldes i regidors empara que des dels ens locals, a part de gestionar, 

també es pugui pensar i actuar estratègicament en allò interessa als nostres 

ciutadans a nivell supramunicipal. El benestar dels nostres veïns comença pel  

respecte als drets fonamentals. 

En aquest sentit, la XXI Assemblea de l’ACM, resol: 

 

PRIMER.- Manifestar, una vegada més, que els reptes i problemes polítics 

s’han de resoldre per vies polítiques i no per vies judicials. L’error de la 

retallada del Tribunal Constitucional contra l’Estatut de Catalunya votat en 

referèndum pels catalans i catalanes ens demostra que és a la política i no a la 

judicatura a qui li pertoca trobar els camins de solució de les qüestions de 

naturalesa política.  

 

SEGON.-  Sol·licitar que es deixin sense efecte les causes obertes contra totes 

les persones que d’una manera o altra van defensar la democràcia el primer 

d’octubre: els membres del Govern i el Parlament empresonats o exiliats, els 

alcaldes i regidors, diputats del Parlament, membres d’organitzacions de la 



 

societat civil, Mossos d’Esquadra... Només les sentències absolutòries i 

l’arxivament de les causes tornaran al debat polític el protagonisme i la 

responsabilitat del majúscul repte polític i democràtic que viu el nostre país.  

 

TERCER.- Instar als grups parlamentaris, als partits polítics, les institucions i la 

societat civil a comptar amb la participació activa dels ens locals en el disseny 

de l’estratègia del futur polític del nostre país, en plena coresponsabilitat i 

confiança.  

 

QUART.- Comunicar l’adopció dels presents acords als ens locals socis de 

l’Associació Catalana de Municipis, als grups parlamentaris del Parlament de 

Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya i al president, en 

funcions, del Govern d’Espanya.  


