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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT DE SUPORT I IMPLICACIÓ 
PER PART DE L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT AMB LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ SOBRE L'INICI DEL PROCÉS POLÍTIC A CATALUNYA COM A 
CONSEQÜÈNCIA DELS RESULTATS ELECTORALS, PRESENTADA PELS GRUPS 
PARLAMENTARIS DE LA CUP I JUNTS PEL SÍ AL PARLAMENT. 
 
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ 

DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL PLE ORDINARI 

VINENT DE L’AJUNTAMENT, LA MOCIÓ SEGÜENT, QUE FEM  EXTENSIVA A LA RESTA DELS GRUPS MUNICIPALS, 

I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR, I A LES MODIFICACIONS QUE ES 

CONSIDERI NECESSÀRIES PER A LA SEVA VIABILITAT TÈCNICA, LEGAL I ECONÒMICA: 

 

1. Atès que els resultats obtinguts en les passades eleccions del passat 27 de setembre 

donaven una clara majoria a les forces independentistes. 

 

2. Atès que, d’acord amb el mandat de les urnes, el nou Parlament ha de treballar per a la 

construcció d’un nou estat català en forma de república. 

 

3. Atès que, a les passades eleccions del 27 de setembre, al nostre municipi hi va haver 

també una clara victòria dels grups a favor d’aquest nou estat. 

 

4. Atès que l’Ajuntament de Premià de Dalt compta, a més, amb una clara majoria de 

regidors i grups municipals a favor d’aquest nou estat. 

 

És per tots aquests motius que el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposa al Ple 

l’adopció dels següents ACORDS: 

 

1. Donar suport i demanar ser partícips, com ajuntament, dels actes que faci falta dur a 

terme al Consistori amb relació a la Proposta de resolució adjunta, presentada pels grups 

parlamentaris de la CUP i Junts pel Sí al Registre del Parlament el passat 27 d’octubre. 

 

2. Constatar que el resultat obtingut a les passades eleccions del 27 de setembre del 2015 

representa una majoria d’escons de les forces parlamentàries amb l’objectiu que Catalunya 

esdevingui un estat independent, i una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que 

aposta per l’obertura d’un procés constituent no subordinat. 

 

3. Declarar solemnement l’inici del procés de creació de l’Estat català independent en forma 

de república, i participar com a ajuntament en la seva construcció en tot moment. 

 

4. Fer costat a la proclamació d’un procés constituent ciutadà, participatiu, obert, integrador 

i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana. 

 

5. Instar el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer efectives aquestes 

declaracions. 
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6. Continuar participant en el procés de creació del nou estat en cas de suspensió de 

l’autonomia. 

 

7. Amb relació al punt numero 6 de la proposta de resolució, l’Ajuntament de Premià de Dalt 

no se supeditarà a les decisions de l’Estat Espanyol, i en particular del Tribunal 

Constitucional, a qui considera deslegitimat i sense competència arran de la sentència del 

10 de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya referendat pel poble de 

Catalunya. 

 

8. Des de l’Ajuntament de Premià de Dalt s’adoptaran les mesures necessàries per a 

participar en aquest procés de desconnexió democràtica, massiva, sostinguda i pacífica amb 

l’Estat espanyol, de tal manera que permeti l’empoderament de la ciutadania a tots els 

nivells i en base a una participació oberta, activa i integradora. 

 

9. Instar el futur govern a complir exclusivament aquelles normes o mandats emanats de la 

Cambra del Parlament de Catalunya, a fi de blindar els drets fonamentals que puguin estar 

afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 

 

10. Donar suport a la voluntat d’inici de negociacions, per tal de fer efectiu el mandat 

democràtic de creació d’un estat català independent en forma de República, i posar-ho en 

coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat 

internacional. 

 

Premià de Dalt, 5 de novembre de 2015 
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