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En/na . 0.!:\':l. ~~~ .. I.~~-!:-~ ... ~~~ .~ ~ .. P.~ .. J~0~.'.\TI~B.8 .... , en representació de la candidatura 
CiU ..... .. .. .... .. ............... .................... .. ...................... , del muni.Cipl de 

;::tADC"FL.é)IVft ' . d 1 1'. d . .......... ~ ... !:-. .. . 'r ...... .. .. .. ...... .. . .. ........... , es consc1ent e repte po 1t1cament transcen ent qu~ v1u 
el país arran del procés per constituir un nou Estat independent per a Catalunya. També és 
sabedora del paper especialment important que hi tenen els municipis, així com de la 
necessitat d'impulsar des deis ajuntaments les accions que corresponguin per continuar 
donant fortalesa, legitimitat i suport al procés que ens ha de portar a la constitució de la 
República catalana com a Estat independent. Per aixo, em comprometo a proposar als 
integrants de la meva candidatural en el cas de ser elegits com a regidors/es, alcalde o 
alcaldessa de~ nostre ajuntament, a : 

Propasar al primer Pie municipal ordinari l'adhesió o continu"itat del nostre ajuntament 
a I'Associació de Municipis perla Independencia (AMI) i a tenir-hi un paper actiu. 

Promoure campanyes des del nostre grup municipal per contribuir a fer que les 
eleccions al Parlament del 27 de setembre tinguin un ciar sentit plebiscitari i que les 
guanyin les forces que incloguin el full de ruta cap a la constitució d'un Estat 
independent en el seu programa. 

Assumir que, en el casque les eleccions plebiscitaries del 27 de setembre congurin una 
majoria independentista al Parlament, proposarem que el nostre ajuntament, amb el 
seu alcalde o alcaldessa al capdavant, es posi a disposició del govern del país per tot el 
que consideri oportú en la ge~tió de la constitució de I' Estat catala, superant, si cal, 
totes les traves que hi puguin posar els poders de I'Estat espanyol. 

Promoure davant el Plenari un acord pel qual, en cas d'intervenció de les institucions 
catalanes d'autogovern, l'alcalde o alcaldessa participi en aquelles iniciatives deis 
cartees públics que permetin canalitzar a través de les institucions la voluntat del 
poble de Catalunya, amb l'objectiu d'assumir la seva governació, donant així 
continu'itat al procés i garantint-he la maxima legitimitat democratica i institucional. 

Facilitar l'elecció c;.s>ffiá e lde o alcaldessa del cap d'una de les !listes que incloguin 
aquests punts, t_9{ promo un govern municipal de majoria independentista . 
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Signat a .... .. /l.f!.8 .(~.lrr9.l!-l/:):' .... , ... .. .......... ,. .. .. ................... .. .. , 
el dia ....... ?. ...... . dJ / .... .tr.f.\.1.0.': ........... .. : ......... de 2015 


