Ajuntament
de Crevillent

MOCIÓ “Primavera
Primavera valenciana”
valenciana
En Daniel Galvany Quesada, Portaveu del Grup Municipal de L’Esquerra
’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de
les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

El darrer dimecres 16 de febrer els estudiants de l'IES Lluís Vives es concentraren a les portes del
centre per denunciar els retalls en educació del Consell Valencià. En este institut ja estan patint
estos retalls, ja que no tenen ni calefacció. Esta concentració començà de forma pacífica per
denunciar la falta de professors, la falta de material escolar, la falta dels mitjans bàsics per
estudiar, folis, aigua, llum, calefacció, .....
Arran d'açò, s'ha produït una violentíssima
iolentíssima i desproporcionada actuació policial, de la qual hi ha
testimonis personals, fotogràfics i videogràfics, amb el resultat de diversos alumnes ferits i
contusionats, altres amb la roba trencada i detinguts, emmanillats i retinguts en la comissar
comissaria
de Zapadores.
A més a més, han continuat les mobilitzacions i les concentracions. Ahir dilluns 20 de
febrer este enfrontament ha estat encara més contundent i més repressiu. L'actuació policial ha
estat violentíssima i desproporcionada des de qualsevol lògica democràtica.
Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS:
1. L'Ajuntament de Crevillent manifesta el seu suport a totes les mobilitzacions
estudiantils, així com donar suport als movim
moviments
ents sindicals estudiantils.
2. L'Ajuntament de Crevillent manifesta la seua repulsa a l'acció policial.
3. L'Ajuntament de Crevillent reprova l'actitud de la Delegada de Govern, Paula
Sánchez de León, i demana la seua dimissió immediata com a responsable de tot el
succeït.
Crevillent, 21 de febrer de 2012

Vots A FAVOR  8 (PSOE - COMPROMÍS - L’ESQUERRA)
Vots EN CONTRA  13 (PP)

