Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

El govern municipal presentarà diferents mocions en el
proper Ple municipal
El govern municipal presentarà quatre mocions per debatre en el proper
Ple municipal, que tindrà lloc el dilluns 27 de maig.



Moció sobre la reclamació del deute de la Generalitat i de l’Estat amb
els municipis
Aquesta moció demana a la Generalitat de Catalunya que liquidi tots els
deutes reconeguts i no reconeguts amb l’Ajuntament de Mollet en el termini
màxim de tres mesos. Aquesta proposta, a més de reclamar de forma
contundent el deute de l’Estat Espanyol amb els municipis, també posa de
manifest la urgència d’una Llei d’Hisendes Locals de Catalunya i la Llei de
Governs Locals.



Moció contra les retallades de recursos destinats a la llei de la
dependència
És tracta d’una moció que mostra el seu rebuig a les retallades anunciades
pel Govern de l’Estat que afecten les persones dependents i que impacten
en la qualitat de vida de les persones. En aquesta proposta, el govern
municipal exigeix al Govern de l’Estat que mantingui l’aportació
pressupostària d’atenció a les persones en situació de dependència i
demana a la Generalitat que impulsi accions compensatòries amb caràcter
d’urgència per tal que entitats socials i administracions locals puguin
garantir l’atenció de les persones dependents.



Moció per la defensa del dret a la lliure decisió de les dones
Davant l’anunci del ministre de Justícia d’una nova llei d’avortament que pot
arribar a ser una de les més restrictives del món occidental i que retalla el
dret a una maternitat lliurement decidida, aquesta moció expressa un
absolut rebuig a la reforma anunciada des del Govern de l’Estat. Es tracta
d’una reforma que elimina la possibilitat d’interrompre l’embaràs quan
existeixi malformació fetal i fiscalitza d’una forma intolerable el supòsit de
risc per a la salut de la mare, donant aquesta responsabilitat única i
exclusivament a professionals externs.



Moció en defensa de la unitat del Català a la Franja
És una proposta d’acord en la qual es demana al Govern d’Aragó que
respecti la denominació del català com a denominació de la llengua parlada
a la Franja. A més, aquesta moció també el demana que implementi

l’ensenyament obligatori del català als centres educatius dels municipis de
la Franja, per respecte als drets lingüístics dels parlants i per garantir-ne el
seu coneixement i pervivència.
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