ERC—ARA Ripollet—AM presentem tres mocions
per el ple d'aquest mes d'abril
Des del nostre Grup Municipal volem fer pública la feina feta durant aquest mes d'abril i
que es veurà reflectida al ple d'aquest dijous —el primer ple municipal telèmatic de la
història de Ripollet— amb la presentació de tres mocions.
Esquerra Republicana considera que a causa de la greu situació en la que vivim immersos
des de fa més d'un mes i que, malauradament, tot fa pensar que s'allargarà durant un
temps, la política municipal a Ripollet ha de prioritzar i concentrar els seus esforços en
donar resposta amb solucions efectives als problemes que s'han generat i es continuaran
generant properament arran de la pandèmia del Coronavirus.
A dia d'avui estem vivint una crisi sanitària sense precedents a les nostres generacions
que deixarà pas a una enorme crisi social i econòmica. Creiem que l'Ajuntament i els
diferents partits que el formen, per responsabilitat política amb la ciutadania, s'han
d'avançar als esdeveniments blindant drets socials i implementant ajudes econòmiques
que protegeixen a la ciutadania, als i les treballadores, al comerç i restauració locals, a les
petites empreses de Ripollet, als autònoms, a col·lectius vulnerables...
Esquerra Republicana creu que la millor manera de fer front a aquesta situació, avançantnos a la crisi que vindrà, no és amb la implementació de mesures i ajudes econòmiques
aïllades sinó amb una política municipal social i econòmica forta, planificada i
consensuada entre els diferents agents afectats i els partits polítics. Seguint amb la
proposta que vam traslladar a Govern fa dues setmanes, el divendres 17 d'abril, portem a
ple la nostra voluntat de creació de dues comissions o taules específiques —una de salut i
una altra de planificació econòmica— que per una banda permetin fer un bon seguiment
transparent de la crisi sanitària al nostre municipi, i per l'altra, sigui possible fer realitat
aquesta política social i econòmica forta i planificada que es vegi materialitzada en un Pla
de xoc econòmic. Considerem indispensable que aquests espais siguin oberts i
transparents, és per això que demanem la participació de tots els partits representats a
l'Ajuntament, i dels diferents agents sanitàris, socials i econòmics afectats: representants
dels centres d'atenciò primària de Ripollet, representants dels comerciants i del gremi
d'hosteleria, sindicats, PIMES, col·lectius socials...
Presentem una segona moció —seguint amb la nostra voluntat de dotar al nostre municipi
dels màxims recursos possibles per fer front a aquesta situació— per a demanar al Govern
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de l'Estat espanyol un canvi en la Llei d'estabilitat pressupostària flexibilitzant les
condicions i permetent als ajuntaments destinar part d'aquests diners que actualment es
troben immobilitzats per llei a les tresoreries de les administracions locals vagin destinats
a despesa social i ajudes econòmiques a persones i treballadors.
Finalment, presentem una tercera moció que demana clarificar les presumptes
irregularitats comeses per la monarquia espanyola. La monarquia espanyola és una
institució il·legítima que no només mai ha estat escollida democràticament sinó que també
és un exemple de la manca de transparència del poder de l'Estat. Les sospites d'un
presumpte finançament il·legal són més que evidents. Des dels nostres valors republicans
i progressistes, rebutgem absolutament aquesta institució fosca i obsoleta, que representa
l'exemple més clar d'aquest règim corrupte i que ha alentat i promogut la repressió contra
el nostre poble.
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