
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS 
(CUP) PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE REUS A L’A SSOCIACIÓ DE 

MUNICIPIS PER A LA INDEPENDÈNCIA 
 

 

El passat 12 de setembre, l’Ajuntament de Vic (Osona) va aprovar en el seu respectiu Ple 
Municipal, la creació de l’Associació de Municipis per a la Independència. Una organització 
que agrupa diferents ajuntaments catalans per tal de defensar l’assoliment dels nostres drets 
més elementals com a poble, com és per exemple el dret a l’autodeterminació, reconegut 
per la Organització de les Nacions Unides. 
 
D’ençà de l’aprovació d’aquesta proposta, més de 120 ajuntaments s’han adherit a aquest 
projecte, el qual ha de prendre forma el proper 14 de desembre a la mateixa ciutat de Vic, on 
es realitzarà l’assemblea constitutiva d’aquesta associació municipalista. 
 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets 
humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al 
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 
1977, que en el seu article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En 
virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu 
desenvolupament, econòmic, social i cultural.  
 
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses 
i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de 
la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també 
del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de 
subsistència.  
 
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar 
territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a 
l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les 
Nacions Unides.” 
 
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions 
associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus 
interessos comuns i genèrics. 
 
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu títol XI, articles 133 a 136, que els ens 
locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat Decret 
110/1996. 
 
 
 
Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular demana al Ple de 
l’Ajuntament de Reus l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 

1.- L’adhesió de l’Ajuntament de Reus al procés constituent de l’Associació de 
Municipis per a la Independència, amb la finalitat de defensar i promoure l’assoliment 
dels drets nacionals dels i les catalanes i promoure l’exercici del dret a 
l’autodeterminació. 
 
2.- Expressar la voluntat de l’Ajuntament de Reus de concórrer a l’assemblea que 



elabori els estatuts que han de regir el funcionament de l’associació. 
 
3.- Designar el senyor alcalde com a representant d’aquest Ajuntament en 
l’Associació a constituir. Quan l’alcalde no hi pugui assistir, mitjançant resolució 
expressa, podrà delegar aquesta representació a un o una regidora. 
 
4.- Facultar el senyor alcalde president per signar els documents necessaris per 
l’execució del present acord. 
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