Atès que:
El Parlament de Catalunya en el Debat de Política General va reafirmar el dret
imprescriptible i inalienable de Catalunya a l’autodeterminació i va aprovar propostes de
resolució en relació als propers passos que s’hauran de fer en el marc del Procés
Constituent.
El Govern de la Generalitat s’ha compromès a celebrar un referèndum vinculant sobre la
independència de Catalunya, a molt estirar el setembre de 2017 amb una pregunta de
resposta binària. Per fer-ho possible, el Parlament de Catalunya s’ha compromès a
activar tots els dispositius legislatius necessaris per dur a terme la celebració del
referèndum i per donar-li al mateix temps cobertura legal. Així mateix, abans del 31 de
desembre de 2016 es constituirà una comissió de seguiment per l’impuls, control i
execució del referèndum. El compromís per a la realització del referèndum en els termes
indicats es mantindrà fins i tot en absència d’acord polític amb el govern de l’Estat
espanyol.
El Govern de la Generalitat endegarà la preparació dels procediments i reglaments
necessaris per fer efectiu el referèndum, obeint els principis de pluralisme, publicitat i
democràcia, seguint els estàndards internacionals, amb especial èmfasi en la creació
d’espais de debat i propaganda electoral que garanteixin la presència dels arguments i
prioritats dels partidaris del sí i del no a la independència en igualtat de condicions.
El Govern de la Generalitat convocarà de forma immediata una cimera de totes les forces
polítiques i socials favorables al dret a l’autodeterminació per tal de treballar
políticament en la definició i fermesa d’aquesta convocatòria de referèndum.
El text de la ponència conjunta sobre règim jurídic ha d’estar enllestit abans del 31 de
desembre de 2016, i ha de contenir com a mínim la regulació sobre la successió
d’ordenaments jurídics, la nacionalitat, els drets fonamentals, el sistema institucional, la
potestat financera i el poder judicial durant el període de transitorietat existent entre la
proclamació de la República catalana i l’aprovació de la Constitució, així com el
reglament de l’Assemblea Constituent.
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El Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt s’ha manifestat en reiterades ocasions a favor
de l’exercici del dret a l’autodeterminació de Catalunya, com ara en la declaració de
suport al procés participatiu del 9N, com a reflex de la majoria ciutadana favorable a la
independència al nostre municipi, reiterada també en les successives cites electorals.
En el moment actual, en la fase definitiva que ens ha de portar a decidir i a definir el
nostre futur mitjançant dos mecanismes vinculants de profunda arrel democràtica com
són el referèndum i un procés constituent de base ciutadana, i davant un Estat que
recorre cada cop més a la judicialització de la política, a la persecució d’idees i a la
negació de drets fonamentals, cal reforçar el compromís del municipalisme amb el lliure
exercici dels drets i llibertats col·lectius, amb l’obediència als mandats i les lleis que
emanen de la sobirania del Parlament de Catalunya, i amb donar a la ciutadania la veu i
el poder de decidir-ho tot.

ACORDS

1. Manifestar el recolzament de l’Ajuntament de Premià de Dalt a la celebració d’un
referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el
setembre de 2017, amb una pregunta clara i de resposta binària.
2. Assumir l’encàrrec del Parlament de Catalunya d’impulsar els debats constituents
des de l’àmbit local al nostre municipi, promovent la participació de la ciutadania
i la societat civil, i facilitant els recursos i espais propis necessaris per al correcte
desenvolupament del debat ciutadà.
3. Participar en la creació d’un espai de municipis per la República en el marc del
procés constituent, on es debatin i consensuïn les aportacions que el món local
pugui fer al procés constituent i es debati el model i el nivell competencial dels
municipis a la futura República.
4. Comunicar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, i
a l’ANC, Òmnium, l’AMI i Súmate.
5. Difondre aquests acords a través de tots els mitjans de comunicació municipals.
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