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La reforma de l'administració local vol laminar l'estat de dret, segons Conesa
L'alcaldessa, Mercè Conesa, ha afirmat que la proposta del
govern espanyol de reforma de les administracions locals
lamina l'estat de dret per voler homogeneitzar els municipis i
tractar-los de simples gestors. L'alcaldessa ha manifestat que
aquesta mesura també posa en perill la participació més
directa dels ciutadans i que vulnera competències exclusives
de la Generalitat.

Aquesta reforma vol ser una mesura d'estalvi a àmbit local, però l'alcaldessa, Mercè Conesa, ha afirmat que
l'executiu espanyol equivoca el tret perquè retalla l'administració més propera al ciutadà, la que té menys pes i
la que menys gasta amb relació a l'Estat i les comunitats autònomes. Conesa ha afegit que aquesta proposta
posa en perill la participació més directa dels ciutadans en el procés democràtic.
La màxima autoritat municipal també ha manifestat que l'informe presentat pel govern de Mariano Rajoy vol
uniformar els municipis i tractar-los de gestors. En aquest sentit, l'alcaldessa ha subratllat que aquesta mesura
lamina l'estat de dret i l'estat democràtic.
Mercè Conesa: El que no es pot fer és uniformar de tal manera en què els ajuntaments ens convertim en
simples gestors. Si el que volen és això estan laminant l'estat de dret i democràtic.
D'altra banda, Conesa ha afirmat que la nostra ciutat compleix amb tots els serveis obligatoris: els
pressupostos d'enguany ja estableixen la partida de serveis propis i impropis, i aquests últims vénen d'una
retallada pressupostària d'entre el 20 i el 30% en l'anterior exercici. Amb tot Conesa vol reivindicar la
necessitat de continuar amb la prestació d'aquests serveis no obligatoris, com és el cas de les escoles bressol, ja
que de no fer-ho significarà un pas enrere en les competències pròpies.
Mercè Conesa: Això no vol dir que com a Ajuntament volguem reivindicar la necessitat de continuar
desenvolupar aquestes competències. Nosaltres tenim un model específic de zero a tres anys.
En el cas dels sous dels regidors, Conesa ha destacat que Sant Cugat compleix amb la proposta estatal i, fins i
tot, es troba per sota del nombre definit de regidors amb dedicació exclusiva i també de personal eventual.
L'alcaldessa també s'ha referit a la compareixença de la vicepresidenta del govern català, Joana Ortega, que ha
explicat que la propera llei de governs locals estarà a punt abans de l'estiu. En aquest sentit, Conesa ha
manifestat la necessitat d'accelerar aquesta normativa tot i que suposarà un xoc amb la proposta presentada
aquest divendres pel ministre d'Hisenda espanyol, Cristóbal Montoro.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/politica/85788.html
Copyright 2019 Cugat.cat
Pagina 1 - 21/09/2019

