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Moció en defensa de l’elevació de la despesa en dependència, beques universitàries,
polítiques contra la violència masclista, pobresa infantil i altres mesures de progrés
social
El passat 12 de febrer C’s, PP, ERC, PDCAT van decidir votar en contra de la tramitació
dels Pressupostos Generals de l’Estat 2019, impedint que s’inicies la fase d’esmenes a
aquest i obligant al Govern a mantenir els pressupostos del govern conservador de Mariano
Rajoy.
La proposta de PGE 2019, nascuda del pacte i negociació entre el Grup Parlamentari
Socialista (PSC - PSOE) i el grup confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
incorporava mesures clau pel progrés social i la millora de les condicions de vida de milions
de ciutadans que no es donaren a terme com:
-

L’increment del pes de la despesa social fins al 57%
L’increment de 830 milions d’euros per a millorar l’aplicació de la Llei de la Dependència
L’increment de 150 milions d’euros en beques i ajuts universitaris
La rebaixa de les taxes universitàries a nivells de 2012
L’increment de 220 milions d’euros en polítiques contra la violència masclista
L’increment de 25 milions d’euros en polítiques contra la pobresa infantil
L’increment de 30 milions d’euros el polítiques de suport als menors no acompanyats
L’increment de 357 milions d’euros en I+D+i
L’eliminació pel copagament farmacèutic per als pensionistes amb rendes més baixes
La universalització de l’educació de 0-3 anys
La reducció de l’IVA dels productes d’higiene femenina del 10% al 4%
La reducció de l’IVA dels serveis veterinaris del 21% al 10%
La reducció de l’IVA dels llibres digitals del 21% al 4%
Davant el procés de coacció patit pel Govern de Pedro Sánchez, on els grups polítics de
PDCAT i ERC van renunciar a totes aquestes mesures amb l'única finalitat de intentar fer un
“canvi de cromos” amb mesures que res tenen a veure amb els Pressupostos a debat.
Davant el perill que representen per al conjunt de la ciutadania les polítiques regressives i
conservadores de PP i Ciutadans.
El Ple, a proposta del grup polític municipal Socialista, acorda:
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PRIMER.- Sol·licitar al futur govern d’Espanya que recuperi les mesures socials proposades
als PGE 2019.
SEGON.- Condemnar l’ús irresponsable d’una eina com els PGE per a negociar termes que
no tenen res a veure amb la seva finalitat, mantenint i/o posant en risc d’exclusió social a
milers de persones.
TERCER.- Sol·licitar als grups polítics de l’Ajuntament de L’Hospitalet que actuïn amb
lleialtat amb la ciutat, prioritzant els interessos dels ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet a
les postures generalistes i/o electoralistes.
QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció al Govern d’Espanya, als grups polítics municipals
del nostre Ajuntament i a les entitats membres del Consell de Ciutat.

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

