RESUM DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE CAMARLES CELEBRAT EN DATA 25 D’OCTUBRE DE 2017.
En data 25 d’octubre de 2017 s’ha celebrat la sessió plenària núm. 10 a les 13:00
hores a la sala de plens de l’Ajuntament de Camarles.
L’ordre del dia del ple ha estat la següent:
1r – Aprovació moció de l’ACM i l’AMI per aturar la suspensió de
l’autonomia de Catalunya.
S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents.
2n – Aprovació moció de l’ACM i l’AMI per la llibertat dels “Jordis”
S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents.
El portaveu del grup municipal del PSC-CP Sr. Brull, va posar de manifest que
des del primer dia el seu grup municipal ha estat implicat en tot el tema del
procés, sempre al costat del poble de Catalunya, independentment del que pensi
el partit a alts nivells, segons les seves paraules “estem en lo poble i amb
Catalunya”
El portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Navarro, va intervenir dient:
“ Hem de tenir la moral ben alta, ja que l’aplicació de l’article 155 es per a fer de
Catalunya un” ghetto”, diuen que hi ha una majoria silenciada, però la gran
majoria dels municipis estem en contra de l’aplicació de l’article 155,.Està tot
basat en mentides”
“Respecte al “Jordis” son dues persones que no han comés cap delicte, tant sols
manifestar-se pacíficament, i per això han estat empresonats per les seves
idees”
Per això no entén, com al Ple d’aquest matí al Consell Comarcal, hi ha hagut
l’abstenció del President, al respecte de les dues mocions, que han estat
aprovades per tots els partits.
Intervé el Sr. Brull (PSC-CP), per a dir que abstenir-se no suposa votar en contra,
simplement es donar pas a les mocions per a que prosperin.
Per últim intervé l’Alcaldessa per a dir que no val la pena que entréssim en allò
que passi en altres organismes, i que efectivament l’abstenció del Consell
Comarcal no ha impedit que les mocions prosperin.
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No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa, aixecà la sessió a les tretze
trenta hores
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