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- Nota de premsa -

El govern municipal presentarà tres mocions a la
propera sessió plenària
Al proper ple municipal de la ciutat, que se celebrarà el dimecres 2 de
maig, el govern municipal presentarà tres mocions sobre el temes
següents: el rebuig de les mesures aprovades pel Consell de Ministres en
matèria d’ensenyament, la petició al Govern de la Generalitat que
garanteixi el manteniment de les escoles bressol i la transferència del
0,7% de l’IRPF per programes de cooperació,

Rebuig a les retallades en matèria d’ensenyament
El govern municipal presentarà aquesta moció perquè sigui sotmesa a votació
a la sessió plenària amb l’objectiu de manifestar el rebuig a les mesures
aprovades pel Consell de Ministres del passat 20 d’abril que afecten a
l’ensenyament i suposaran una retallada de 3.000 milions d’euros per curs
escolar. En aquest sentit, es proposarà al ple la ciutat que rebutgin aquestes
mesures que, no només van en detriment de l’educació i formació del jovent,
sinó que suposa una invasió competencial, contra l’estat de les autonomies i,
sobretot, contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Garantir el manteniment de les escoles bressol
Amb aquesta moció el govern municipal vol demanar a la Generalitat els
recursos necessaris per a mantenir les actuals escoles bressol i, d’aquesta
manera, fer front a les necessitats educatives de la ciutat de Mollet del Vallès
en benefici de les famílies i del benestar social. A més, s’insta al Govern de la
Generalitat a què doti fins a 1.600€ la bestreta de 1.300€ anunciada per la
conselleria d’Ensenyament per al curs 2011-12, i a mantenir aquest import per
als cursos següents.
Per una altra banda, el govern municipal demana al Departament
d’Ensenyament que trobi les mesures necessàries que permetin la sostenibilitat
i l’optimització del model d’escoles bressol i també reclama al Govern de l’Estat
la dotació dels fons necessaris destinats al manteniment dels serveis de la
primera infància.
Transferència del 0,7% de l’IRPF per cooperació i voluntariat social
Es tracta d’una moció per la qual el govern municipal reclama que l’Estat
Espanyol faci efectiva la transferència del 0,7% dels fons provinents de l’IRPF
per destinar-los a programes de cooperació i voluntariat social. Cal recordar
que a la sessió plenària del Congrés dels Diputats del passat 21 de febrer es va

votar en contra de la transferència a la Generalitat de la recaptació que es
realitza a Catalunya de l’IRPF destinat a finalitats socials.
Per aquesta raó, el govern municipal de la ciutat, amb aquesta moció,
proposarà al ple de l’ajuntament l’aprovació d’acords entre els quals destaca la
consideració d’accions legals a seguir, davant una manca d’acord institucional,
que permetin fer efectiu el traspàs del 0,7% dels recursos de l’IRPF destinats a
finalitats socials, d’acord amb les competències exclusives reconegudes a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la darrera sentència del Tribunal Suprem
referida a aquest tema.
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