MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT PER DEIXAR DE GOVERNAR AMB
L’ACTUAL PSC
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL
PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA
DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR:

En les passades setmanes, ERC-AM Premià de Dalt va demanar al PDeCAT que trenqués
el pacte de govern municipal amb el PSC, considerant que la posició del Partit dels
Socialistes pel que fa a la situació política actual comporta la impossibilitat de governar
amb ells en aquests moments.
El PDeCAT manté el pacte de govern amb PSC i ERC a Premià de Dalt.
Segons el posicionament d’ERC, el manteniment del pacte hauria de comportar la
sortida d’ERC del govern municipal.
Tanmateix, ERC no ha fet aquest pas i el govern PDeCAT-PSC-ERC se segueix mantenint.
Des de la Crida hem explicat en diverses ocasions el nostre posicionament respecte
aquest tema. Es resumeix bàsicament a que no ens sembla coherent ni conseqüent que
dos partits, ERC i PDeCAT, que teòricament comparteixen amb nosaltres la necessitat
d’implementar la voluntat majoritària dels ciutadans expressada a les urnes, segueixin,
en la situació actual, governant amb un PSC de Premià de Dalt que fa campanya per un
candidat i un partit que han arribat a extrems com demanar la prohibició d’expressar el
suport als presos polítics amb un llaç groc.
La ciutadania de Premià de Dalt ha expressat molt clarament en diverses ocasions la
seva opinió a les urnes, i això requereix treballar també a nivell local per implementarne els resultats i per dur a terme el procés constituent de base participativa que s’haurà
de treballar des dels municipis.
I en aquest sentit, al marge d’altres temes en què podem estar més d’acord o menys
amb els tres partits que governen al poble, es fa difícil entendre com es treballarà per
exemple el procés constituent a Premià de Dalt amb un govern amb el PSC on a més
aquest partit porta la regidoria de participació ciutadana.
Per tot això, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem als grups municipals i
regidors i regidores del Ple que es posicionin respecte els següents
ACORDS
PRIMER.- Expressar el desacord amb la posició política actual del PSC i amb les
actuacions que està duent a terme.
SEGON.- Demanar per aquest motiu que el PSC quedi fora del govern de Premià de
Dalt, i actuar en conseqüència.
TERCER.- Publicar i difondre aquests acords i traslladar-los al Consell del Poble.
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