Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

El govern municipal presentarà diferents mocions en el
proper Ple municipal
El govern municipal presentarà tres mocions per debatre en el proper Ple
municipal, que tindrà lloc el dilluns 25 de febrer.


Moció contra la proposta del projecte de reforma de la Llei de Bases de
Règim Local i el text refós d’Hisendes Locals
La moció presenta el més absolut rebuig a aquestes reformes proposades
pel govern del PP, ja que posen en greu perill el paper dels ajuntaments,
màxims prestadors dels serveis públics de proximitat, que han ajudat a
crear benestar i qualitat de vida en els municipis i enfortit la cohesió social.
Les mesures proposades són un pas més en l’atac sense precedents en la
història de la democràcia contra l’autonomia del poder local, contra la
capacitat i el dret de gestió de les finances locals i contra els municipis
establerts en la Llei orgànica de règim electoral. A més, aquestes mesures,
lluny d’afrontar la crisi, contribuiran a debilitar encara més la classe mitjana i
treballadora.



Moció per la regeneració democràtica i lluita contra la corrupció
Aquesta moció demana el màxim consens entre els partits polítics per
assolir propostes concretes per la regeneració democràtica i la lluita contra
la corrupció. Es proposa una política de tolerància zero amb la corrupció,
celeritat en la justícia i un gran pacte que determini com han d’actuar tots
els partits davant aquests casos. En aquest sentit, la moció demana a la
Generalitat que acceleri la tramitació parlamentària de la llei de
transparència i la llei electoral.
 Moció per la celebració d’una cimera econòmica i social
De cara a la celebració el proper 16 de març de la cimera econòmica i social
catalana, la moció demana que es marquin uns mínims a assolir pel que fa
a temes socials, serveis públics, sanitat i educació, i que marqui un full de
ruta clar amb polítiques per estimular l’ocupació i el creixement.
Aquesta moció demana que es constitueixi una xarxa d’últim recurs de lluita
contra l’exclusió liderada pel Govern de la generalitat en coordinació amb
els ens locals i que es tiri endavant un pla de xoc contra l’atur juvenil i el de
llarga durada. També insta el govern català a garantir que els ajuntaments
rebin el finançament necessari per poder mantenir les prestacions socials
bàsiques i garantir els drets socials i l’exercici de la igualtat d’oportunitats.
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