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L’Ajuntament de Mollet i els sindicats organitzen una
taula rodona per explicar com afectarà la reforma de
l’administració local a la ciutadania de Mollet
La taula rodona, amb el títol El final dels serveis públics? Com afecta la
reforma de l’administració local als ciutadans i ciutadanes de Mollet, serà
el proper dijous 14 de novembre, a 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Cultural
La Marineta.
L’Ajuntament de Mollet i les tres organitzacions sindicals amb representació al
Consistori, UGT, CCOO i PLUS, organitzen una taula rodona que pretén
explicar a la ciutadania els efectes de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració Local (ARSAL), impulsada pel govern de l’Estat Espanyol i
que es preveu que s’aprovi abans de finals d’any.
Han estat convidats a participar a la taula rodona un representant de cada un
dels grups municipals (PSC, CIU, PP, ICV-EUiA i Ara Mollet-ERC) i un
representant de cada un dels sindicats. Serà moderada per la periodista de
Ràdio Mollet, Emma Balea.
Si la reforma proposada pel govern central s’aprova tal i com ha estat
presentada per a tramitació al Parlament Espanyol, els ajuntaments hauran de
deixar de prestar bona part dels serveis públics que actualment ofereixen, com
els serveis socials, les escoles bressol, les polítiques de formació i ocupació o
les d’igualtat, entre molts d’altres. En el cas de Mollet, també haurien de tancar
tots els serveis municipals a les persones amb discapacitat.
Tot això, a banda de significar la pèrdua de centenars de llocs de treball,
revertirà negativament en la ciutadania que perdrà molts serveis públics de
qualitat, mentre que molts d’altres passaran a dependre de la Diputació, una
institució més llunyana als ciutadans i formada per representants polítics que
no són escollits directament en unes eleccions.
La organització d’aquesta taula rodona forma part d’un seguit d’accions
engegades de manera conjunta per l’Ajuntament de Mollet i les organitzacions
sindicals amb l’objectiu d’informar la ciutadania sobre els efectes d’aquest
reforma. També s’editarà un díptic informatiu que es distribuirà a tots els
equipaments municipals.
Taula rodona: El final dels serveis públics? Com afecta la reforma de
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Dijous 14 de novembre
18.30 hores
CC La Marineta (pl. Església, 7)

Mollet del Vallès, 7 de novembre de 2013
Departament de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Mollet
Telèfon 93 571 95 00 /ext. 9573
premsa@molletvalles.cat

