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Sant Cugat vol mantenir les competències en polítiques d'igualtat
El ple ha aprovat una moció per blindar les polítiques
municipals d'igualtat davant la reforma de l'administració
local. Totes les formacions, a excepció del PP, han donat
suport al text que insta la Generalitat a preservar les
competències municipals en aquest àmbit i demana al govern
de Mariano Rajoy que aturi les reformes que les posen en
perill.

CiU, PSC, ICV-EUiA i CUP han consensuat un text que alerta dels perills que suposen per a les polítiques
d'igualtat entre home i dona la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. Segons el text,
la nova legislació sobre les administracions locals posa en qüestió el futur de les polítiques d'atenció a les
dones.
La regidora de ICV-EUiA, Roser Casamitjana, ha afirmat que és una llei ideològica que suposa el
desmantellament de xarxes, serveis i centres destinats a la promoció de la igualtat de gènere, obviant el paper
'important' dels consistoris en aquesta matèria.
Roser Casamitjana: Aquesta reforma també suposarà el desmantellament d'una sèrie de serveis de
promoció de la igualtat de gènere. Es tracta d'una reforma ideològica.
La regidora del PP, Maria Dolors Domènech, ha defensat la reforma de l'administració local afirmant que el
seu objectiu és protegir els consistoris perquè tinguin els diners necessaris per tirar endavant aquestes
polítiques al mateix temps que s'eviten duplicitats.
Maria Dolors Domènec: Aquesta reforma de l'administració local protegeix les administracions perquè
tinguin les eines i els diners per poder dur a terme aquestes polítiques. No es retalla, el que s'eviten són
duplicitats.
La moció rebutja qualsevol mesura que impliqui la supressió de les competències municipals que afectin la
conciliació familiar i laboral de les dones. També es dirigeix a la Generalitat a la qual insta a preservar les
competències dels ens locals a través de la Llei de Governs Locals de Catalunya.
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