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Vista la petició adreçada a la presidenta del Plenari del Consell Municipal per quinze 
regidors/regidores de l’Ajuntament de Barcelona (dels grups municipals de Barcelona en Comú i 
del Partit dels Socialistes de Catalunya), la presidenta, de conformitat amb els articles 46,2 b) de 
la Llei de bases del règim local, 98 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i 69 del Reglament Orgànic Municipal, ha disposat convocar a V.I. a la sessió 
extraordinària i urgent que celebrarà el Plenari del Consell Municipal, a la Sala Carles Pi i Sunyer 
de la Casa de la Ciutat, a les 9.45 hores del dia 26 d’octubre de 2017 per tractar dels assumptes 
inclosos a l’ordre del dia segons s’indica a continuació: 

 

1r. Declaració d’urgència de la sessió 
 

2n. Proposició amb contingut de declaració institucional 
 

El Plenari del Consell Municipal acorda: 1.- El compromís de l’Ajuntament de Barcelona 
amb la defensa de l’autogovern i de les institucions catalanes que el representen. 2.- 
L’Ajuntament de Barcelona sempre ha estat una institució al servei de la ciutadania i, 
com a tal, ha entès que la millor manera de governar és la que té en compte la voluntat 
de tothom i la que pretén, al màxim possible, posar en valor la diversitat i el model de 
cohesió social que defineix la nostra ciutat. 3.- Demanem al Senat que eviti l’activació de 
l’article 155, inèdit en la història política recent, que suposaria la suspensió de facto de 
l’autogovern i la implementació de mesures contràries a la mateixa Constitució que 
s’invoca restringint els drets de participació política, de la llibertat d’informació i 
d’expressió. Entenem que l’activació d’aquest mecanisme només contribuiria a una nova 
escalada de tensió política i social, la qual cosa seria un obstacle per a la cerca d’una 
solució dialogada del conflicte. 4.- Rebutgem la declaració unilateral d’independència 
perquè ens allunyaria de la resolució del conflicte, dificultaria l'ampli acord necessari 
entre les forces polítiques catalanes i perquè no compta amb el suport social necessari 
per fer-la efectiva. Per això, demanem al president de la Generalitat que no proclami, ni 
sotmeti a votació, una declaració unilateral d’independència. 5.- Demanem la llibertat 
immediata de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i expressem la nostra solidaritat amb els 
seus familiars i amics. 6.- Considerem que la crisi política i institucional, entre els governs 
de Catalunya i Espanya, requereix una solució bilateral, dialogada i acordada, i que la 
lògica del conflicte i de la unilateralitat han d’abandonar-se de manera immediata. 

 
Barcelona, 25 d’octubre de 2017 
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Jordi Cases i Pallarès 


