Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

L’equip de govern presentarà diferents mocions en el
proper Ple municipal
El govern municipal presentarà les mocions següents per debatre en el
proper Ple municipal, que tindrà lloc el dilluns 28 d’octubre.



Moció per posar en marxa un pla de rescat per persones aturades de
llarga durada
És una proposta d’acord en la qual el govern municipal demana a la
Generalitat que posi un marxa un pla de rescat per adoptar mesures urgents
i específiques destinades als treballadors de cinquanta anys o més i que es
trobin en situació d’atur de llarga durada. Es tracta d’un pla de rescat en el
què es proposa diferents actuacions com per exemple: impulsar programes
de formació i treball; aplicar polítiques actives específiques de qualificació i
requalificació professionals; atorgar ajudes a l’autoocupació/emprenedoria
per l’impuls de projectes empresarials o establir incentius a la contractació
estable d’aturats de llarga durada, amb especial tractament de les empreses
del tercer sector i l’economia social.



Moció de rebuig a la LOMCE del Govern Espanyol
Aquesta moció rebutja la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat
Educativa (LOMCE) aprovada al Congrés dels Diputats amb els únics vots a
favor del Partit Popular. Per l’equip de govern, aquesta llei no aporta cap
millora a la qualitat educativa i suposa un atac frontal a l’autogovern de
Catalunya i al model català d’ensenyament i immersió lingüística.



Moció en defensa del manteniment de les pensions
Es tracta d’una moció que mostra el seu rebuig a l’avantprojecte impulsat
pel govern de l’Estat de reforma del sistema de pensions perquè posa en
perill els col·lectius socials més vulnerables i intensifica els efectes de la
crisi. En aquesta proposta, el govern municipal manifesta la necessitat de
continuar promovent canvis en el sistema de pensions, adequat al context
actual, amb el màxim consens possible i dins el marc del Pacte de Toledo.
És una moció on també s’exigeix que qualsevol reforma del sistema de
pensions contempli factors de correcció segons l’IPC català.



Moció per reclamar els cobraments indeguts del cànon digital
Davant les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que han
declarat improcedent la recaptació de l’anomenat cànon digital i que
l’Ajuntament de Mollet ha estat pagant (de forma indeguda) des de l’any

2003, el govern municipal proposa en aquesta moció exigir a les entitats de
gestió que l’han estat cobrant, que es donin per assabentades de la voluntat
de reclamació de l’Ajuntament i que en facin el respectiu rescabalament.
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