Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

La Llei de reforma de l’administració local suposa una
vulneració flagrant de l’autonomia local i el principi
democràtic
L’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, proposarà al Ple de l’Ajuntament
sumar-se al recurs davant del Tribunal Constitucional contra la LRSAL,
per considerar que atempta contra l’autonomia local i el principi
democràtic.
La proposta d’acord que presentarà el govern de Mollet al Ple suposarà sumarse al recurs que, primera vegada, presentaran conjuntament uns 3.550
municipis de tot l’Estat davant del Tribunal Constitucional en contra de la
reforma local aprovada unilateralment pel Govern del PP.
Aquest recurs considera que la LRSAL, aprovada el passat mes de desembre,
vulnera de manera flagrant l’autonomia local ja que, entre d’altres qüestions:
 limita les competències pròpies;
 estableix diferències arbitràries pel que fa a les competències entre els
municipis segons població;
 treu la potestat d’organitzar-se política i econòmicament en favor d’una altra
administració (les diputacions), els representants de la qual no han estat
directament escollits per la ciutadania;
 recupera la figura “franquista” del controlador, ja que situa l’interventor com
a funcionari depenent de l’Administració General de l’Estat i en un pla
jeràrquic superior a l’alcalde;
 vulnera el principi democràtic en l’àmbit local, ja que atorga a la Junta de
Govern, en la qual l’oposició no hi està representada, potestat per aprovar
assumptes de gran importància (pressupost, plans financers i de
sanejament, etc) si el Ple no aconsegueix una majoria en primera votació.
En definitiva, la LRSAL anul·la qualsevol marge de maniobra en l’establiment
de les polítiques locals.

Moció a favor del model d’escola en català
També en el proper Ple municipal, el govern presentarà una moció en contra la
sentència del TSJC que obliga a impartir un 25% de les classes en castellà en
aquells centres en què algun alumne ho hagi demanat. A més, en cas que els
directors d’aquests centres no apliquin la sentència podrien ser apartats de la
docència.

Per tot això, el govern municipal presentarà una nova moció en contra
d’aquesta sentència i a favor del model d’escola catalana i d’immersió
lingüística, que tants bons resultats ha donat. També s’expressarà el suport al
director de l’Institut Alba del Vallès, de Sant Fost, afectat per aquesta
sentència, i als altres quatre directors dels centres afectats.
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