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GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POEULAIL ??????
Moció que presenta la regidora CONCEPCIÓ VERAY CAMA, com a
portaveu del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR CATALA, perque
sigui inclosa en I'ordre del dia del Ple ordinari del dia 10 de juliol de 2017.

REBUIG AL REFERENDUM IL-LEGAL ANUNCIAT PER AL PROPER 1

D'OCTUBRE DE 2017

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atés que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat la
pregunta ¡ la data per a la celebració d'un referéndum iI-Iegal el proper 1

d'octubre.

Atés que no estem d'acord ni compartim la celebració unilateral ¡ al marge de la
Iegalitat democrática vigent d'aquest referéndum.

Atés que s'ha de salvaguardar ¡ garantir que es respectin els drets de tots els
catalans ¡ catalanes, no només dels que el Govern de la Generalitat vol
representar amb el seu procés secessionista.

EI grup municipal del PARTIT POPULAR CATALA proposa al Pie d'aquest
Ajuntament, I'adopció dels segúents ACORDS:

PRIMER.- Manifestar el compromis de l'Ajuntament de Girona a no donar
suport ni proporcionar cap tipus d'ajuda, ni recurs material o de personal
municipal, ala celebració del referéndum il-legal que es pretén celebrar el dia1
d'octubre.

SEGON.- Que l'Ajuntament de Girona abandoni de forma immediate
l'Associació de Municipis per la Independencia (AMI).

TERCER.- Traslladar aquests acords a les AAVV del municipi, a la Generalitat
de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Girona, al Congrés
dels Diputats ¡ a la Delegació del Govern d'Espanya a Catalunya.
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GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

Concepció Veray ¡ Cama.

IL-LMA ALCALDESSA— PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA
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