
 
 
 

 
MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT 

PEL PROCÉS CONSTITUENT 

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 
PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA 
DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR: 

En un moment en què cal reprendre la iniciativa popular per fer efectiu el resultat del 
referèndum de l’1 d’octubre després de massa temps de dilacions, hem de posar fil a 
l’agulla per fi al procés constituent tantes vegades aplaçat. 
 
I és des de la proximitat dels municipis des d’on millor podem organitzar-nos per debatre 
quin país, quin poble, quina societat volem. 
 
Per això, els ajuntaments tenen un paper clau en la facilitació, l’impuls i la difusió dels 
debats constituents de base. 

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents 

ACORDS 

PRIMER.- L’Ajuntament es compromet a impulsar, garantir i facilitar la participació 
en el procés constituent de tota la ciutadania de Premià de Dalt que hi estigui 
interessada. 
 
Per a fer-ho, posarà les eines necessàries per tal de possibilitar els debats que es 
vulguin organitzar i fer arribar les convocatòries a tot el poble. 
 
Oferirà per tant els espais adients per a les sessions que es realitzin (el Saló de Plens 
del Consistori, les sales de l’antic Ajuntament), els mitjans de difusió corresponents 
(cartelleria i fulletons, comunicació digital i xarxes socials, ràdio), el material fungible 
que es requereixi, i mitjans tècnics o digitals de suport que eventualment se li 
sol·licitin des de l’autoorganització popular del procés. 
 
Es posaran a disposició, per tant, els recursos econòmics i tècnics necessaris per a 
cobrir aquestes eines, garantint-ne la disponibilitat pressupostària. 
 
Es col·laborarà així mateix, si s’escau, amb la coordinació amb altres poblacions i 
amb altres nivells territorials i institucions, fent confluir aquests debats constituents 
de base amb la redacció final de la Constitució per part dels òrgans i mecanismes 
constituents que s’estableixin des de les institucions catalanes. 
 
SEGON.- Publicar i difondre aquests acords, i fer-los arribar al Consell Comarcal del 
Maresme, al Parlament de Catalunya i a la Generalitat de Catalunya. 
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