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RESUM DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 14 D’OCUTBRE DE 2019 
 
El 14 d’octubre es va celebrar al saló de Plens de l’Ajuntament de Camarles la sessió extraordinària urgent per 
aprovar la moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem dels jutjats per l’1 d’octubre de 2017 i demanar 
l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i defensar el dret d’autodeterminació. Moció que va 
estar aprovada per unanimitat pels tres grups polítics que formen el govern de l’Ajuntament. 
 
El portaveus dels tres grups polítics van fer lectura del manifest i acorden que aquest Ple Municipal no es 
cobraria indemnització per assistència. 
 
El Ple va acordar: 

• Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en relació al judici de 
l’1 d’Octubre. 

• Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques. 

• Mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental recollit en tractats 
internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. 

• Reafirmar en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista català.  

• Exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones escollides 
democràticament a les diferents institucions catalanes. 

• Comprometres a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, del Govern de la Generalitat 
de Catalunya. 

• Mostrar l’adhesió de l’Ajuntament de Camarles a totes les mobilitzacions de rebuig a la sentència del 
Tribunal Suprem. 

• Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir els drets i les llibertats 
de tota la ciutadania de Camarles. 

• Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets. 

• Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència de la Generalitat 
de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats, a la Presidència del Govern de l’estat, a la 
Presidència del Parlament Europeu, a l’Associació Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis 
per la Independència.  

 
Per finalitzar l’alcalde el Sr. Navarro va llegir unes paraules d’Oriol Junqueres i tots plegats van cridar “Injustícia, 
defensa de les llibertats i no retrocedir ni un sol pas” 


