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A la Sala del Plenari Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el dia 

VINT-I-SIS d’OCTUBRE de DOS MIL DISSET, s'hi reuneix el Plenari del Consell 

Municipal, en sessió extraordinària i urgent, sota la presidència de l’Excma. Sra. 

Alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents 

d'Alcaldia Gerardo Pisarello Prados, Jaume Collboni Cuadrado, Laia Ortiz Castellví, 

Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. 

Regidores Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes 

Vidal Lago, Josep M. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de 

Llobatera, Sònia Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i Payà, Jaume Ciurana i 

Llevadot, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i Molist, Raimond Blasi i Navarro, Irma 

Rognoni i Viader, Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, Maria Magdalena 

Barceló Verea, Santiago Alonso Beltran, Koldo Blanco Uzquiano, Alfred Bosch i 

Pascual, Jordi Coronas i Martorell, Juan José Puigcorbé i Benaiges, Montserrat 

Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol 

Deltell, Carmen Andrés Añón, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, 

Ángeles Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, María José Lecha González, Maria 

Rovira i Torrens, Eulàlia Reguant i Cura i el Sr. Gerard Ardanuy i Mata, assistits per 

l'Im. Sr. Jordi Cases i Pallarès, secretari general, que certifica. 

 

Hi és present la interventora adjunta, Sra. Teresa Llor 

Serra. Excusa la seva absència la Ima. Sra. Francina Vila i 

Valls. 

Constatada l'existència de quòrum legal, la presidència obre la sessió a les deu hores 

i cinc minuts. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

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, el màxim possible, posar en valor la 

diversitat i el model de cohesió social que defineix la nostra ciutat. 3. Instem el Senat 

a evitar 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, que suposaria un 

obstacle per a la cerca d’una solució dialogada del conflicte. 4. Rebutgem la 
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declaració unilateral d’independència, en tant que ens allunyaria de la resolució del 

conflicte, dificultaria l'ampli acord necessari entre les forces polítiques catalanes i no 

té el suport social necessari per fer-la efectiva. Per això, instem el president de la 

Generalitat a no proclamar ni sotmetre a votació una declaració unilateral 

d’independència. 5. Demanem la llibertat immediata de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart 

i expressem la nostra solidaritat amb famílies 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. 

 

L'Excma. Sra. ALCALDESSA recorda als membres del consistori que abans de 

començar aquesta sessió plenària extraordinària i urgent cal apreciar-ne la urgència, i 

seguidament fa un repàs dels posicionaments dels grups. 

 

NO S’APROVA la urgència amb el vot contrari dels grups Demòcrata, Ciutadans, 

Esquerra Republicana de Catalunya, Partit Popular i del regidor no adscrit. 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la presidència aixeca la sessió a les deu 

hores i set minuts. 


