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MOCIÓ PEL CONSENS POLÍTIC I SOCIAL AL VOLTANTS DELS GRANS TEMES DE
PAÍS

El canvi de govern progressista a Espanya pot esdevenir una oportunitat única per retornar a
la via política i del diàleg el protagonisme que va perdre fa temps.
Els presidents Sánchez i Torra han demostrat que, malgrat les seves múltiples diferències,
hi ha marge per arribar a consensos en molts temes de país com la millora de l’autogovern,
les condicions en serveis i prestacions de la infància vulnerable, el desplegament de la llei
10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, l’enfortiment de la Inspecció
de Treball i del SOC, l’acord sobre universitats i recerca, les mesures contra la violència
masclista, el Pacte per a la Indústria, el desenvolupament de la memòria històrica, la
supressió dels recursos al Tribunal Constitucional sobre lleis de caràcter social i la
independència del poder judicial.
Conscients de l’esquinçament produït durant la tardor del 2017 i de la conseqüent
polarització de la societat catalana, és el moment de treballar per la reconciliació civil tot
garantint que les institucions representen al conjunt de la ciutadania. Cal refer aquells
consensos que garanteixin uns mitjans públics de comunicació plurals; el caràcter educador
i crític del sistema públic d’educació; unes polítiques culturals i lingüístiques inclusives; i un
espai públic, entès aquest com un espai de tothom i en el que cal garantir la lliure expressió.
El diàleg i el pacte entre els que pensen igual no té sentit: el diàleg sempre es entre diferents
que tenen voluntat d’arribar a acords i cedir.
El Ple, a proposta del grup polític municipal Socialista, acorda:
PRIMER.- Instar el Parlament de Catalunya a convocar, per part del President de la
Generalitat, totes les presidències dels grups i subgrups parlamentaris amb l’objectiu de
constituir un espai de diàleg per a facilitar acords sobre tots els grans temes de país.
SEGON.- Instar la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya a obrir una nova etapa de
diàleg per assolir pactes i acords que donin sortida a les necessitats polítiques,
econòmiques i socials de la població de Catalunya.
TERCER.- Donar trasllat al Gobierno de Espanya, al Govern de la Generalitat i al Parlament
de Catalunya.
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Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Portaveu del Grup Polític de
Partit dels Socialistes de Catalunya

Francesc J. Belver i Vallés

