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MOCIÓ QUE PRESENTA ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA  AL PLE DE 
L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT SOBRE LA CAMPANYA  

X  una Catalunya social! 

Les organitzacions socials de Catalunya, en la seva àmplia majoria, han engegat una 
campanya per a la construcció d’una Catalunya que reconegui els drets socials de tots els 
ciutadans i ciutadanes del nostre país.  

Les polítiques de retallades i l’ofec econòmic al Govern de Catalunya imposats , fins ara, des 
del Govern espanyol no fan sinó agreujar la situació i responen a la clara voluntat política de 
desmantellar el nostre estat del benestar. Ni han generat ocupació ni han revitalitzat la nostra 
economia: al contrari, han generat més pobresa i desigualtat.  

La creació d’ocupació i la lluita contra l’atur i la precarietat han de ser una prioritat. Per això 
demanem la retirada de la reforma laboral, la recuperació dels drets laborals i socials, i el 
suport a les persones que es troben a l’atur i a les que no poden accedir a una feina.  

Considerem que una Catalunya amb drets també ha d’apostar clara i fermament per la defensa 
de la Negociació col·lectiva, per donar suport a les empreses i sectors en crisi i pel 
desenvolupament del Marc català de relacions laborals.  

Volem que l’administració local continuï sent una administració propera a la ciutadania, que es 
garanteixi la cooperació entre administracions i que es disposi dels recursos suficients per 
donar resposta a les necessitats de veïns i veïnes. En aquest sentit cal garantir que els Serveis 
Socials es puguin dotar amb recursos suficients per afrontar les dramàtiques conseqüències de 
la crisi entre la ciutadania de les nostres ciutats i viles, i que els ajuntaments tinguem capacitat 
per intervenir davant les situacions extremes de pobresa energètica o garantint l’accés, sense 
exclusions, a qualsevol servei bàsic i al transport públic.  

Per tot això, i perquè defensem una administració pública compromesa amb la democràcia, 
transparent i participativa, ens oposem totalment a l’aplicació de reformes de l’Administració 
que, com la LRSAL, provocaran un allunyament entre la governança i la ciutadania i són 
contràries a aquests objectius. 

Les mesures per sortir de la crisi s’han de construir escoltant la veu de la ciutadania i no sota 
els dictats dels interessos econòmics d’uns quants. La construcció d’un país  democràtic i amb 
drets requereix del reforçament de l’estat del benestar i de la garantia de l’accés universal a 
uns serveis públics de qualitat, i amb equitat. 

 
Per tot el que s’ha exposat, el Ple de l'Ajuntament del Prat de Llobregat acorda: 

DONAR SUPORT A LA CAMPANYA “PER UNA CATALUNYA SOCIAL” I CONVOCAR ALS 
CIUTADANS I CIUTADANES A LA MANIFESTACIÓ DEL DIA 6 D’ABRIL   

  

 

 

 

 

 

Jordi Ibern Tortosa 

President ERC-El Prat   

 

El Prat de Llobregat, 24 de març del 2014 


