
 

 

  

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER DEMANAR LA 

DESTITUCIÓ DEL PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE 

CATALUNYA, SENYOR XAVIER AMOR 

 

1. Atès que, el President de la Federació de Municipis de Catalunya, del PSC, Xavier 

Amor, ha estat novament imputat, en aquest cas, per una de les peces separades 

(en concret la número 25) del cas de corrupció anomenat Mercuri. 

 

2. Atès que, aquesta imputació és resultat, segons sembla, de tota una sèrie de 

pagaments realitzats per part d'aquesta entitat municipalista a un càrrec del PSC. 

 

3. Atès que, els pagaments es van efectuar per uns suposats treballs d'assessoria 

externa, no realitzats i per tant, injustificats els seus abonaments. 

 

4. Atès que, ja no és la primera vegada que aquesta entitat municipalista és noticia 

per causes obertes de corrupció i manca de transparència. Cal recordar que a l'any 

2014, l'actual President, Xavier Amor, ja va tenir que declarar com a imputat pel 

presumpte cobrament de sobresous camuflats, en forma de dietes, amb un total de 

44 alcaldes involucrats. 

 

5. Atès que, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès és membre de la Federació de 

Municipis de Catalunya, aportant anualment una quota de 14.800 €. 

 

Per tots els motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (C's) demana al Ple de 

l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER. Que com a institució adherida i com a mesura de transparència i 

regeneració democràtica, el nostre Ajuntament comuniqui, formalment i abans de 

quinze dies, la petició de destitució del senyor Xavier Amor com a President de la 

Federació de Municipis de Catalunya.  

 



SEGON. La revisió de la adhesió del nostre Ajuntament a aquesta entitat 

municipalista.  

 

TERCER. Traslladar aquests acords a la Federació de Municipis de Catalunya, al seu 

President i a la seva Junta Directiva. 

 

 

ALDO CIPRIAN, PORTAVEU MUNICIPAL C’S SANT CUGAT 

 


