AGRUPACIÓ INDEPENDENT DE LA POBLA

AIPD
AL GOVERN DE LA GENERALITAT VALENCIANA
L´Agrupació Independent de La Pobla, davant la moció presentada per el grup Municipal
del PSPV, al Plenari de l´Ajuntament , en relació al Decret Llei 1/2012, del 5 de gener, sobre
mesures urgents per a la reducció del déficit en la Comunitat Valenciana,
MANIFESTA:
Tal i com diu la citada moció, la gravetat de la situació econòmica general, i la de la nostra
Comunitat Autonoma, en particular, ha fet que els poders públics hagen adoptat una serie de
mesures no massa encertades, ja que estan encarades a que la càrrega principal, com sempre la
tinguen que suportar els ciutadans menys afavorits.
A més moltes d´estes mesures suposen un retall important en serveis socials bàsics, i drets
fonamentals garantits per la Constitució.
Al mateix temps es suspenen tota clase d´ajudes dirigides al món rural i a la millora i
conservació de les estructures agràries, així com es pujen tots els impostos per a que entre tots
paguem el que ells no han sabut administrar bé.
Per contra, no és fa menció en cap lloc, a que tinguen intenció de reduir alts càrrecs innecesaris,
ni tampoc a que vagen a exigir responsabilitats a ningú, per tanta especulació, malversació, i gestió
fraudulenta dels recursos públics, siga qual siga l´administració o les sigles politiques a les que
perteneixquen.
Per tot això DECLAREM





Que la nostra agrupació es suma a la proposta presentada pel grup socialiste, i recolza la
moció presentada a fi de demanar al Govern de la Generalitat Valenciana que retire el
Decret Llei 1/2012 i que obriga una negociació per a racionalitzar les despeses de l
´Administració sense disminuir el serveis.
Que al mateix temps proposa també al Plenari, exigir la devolució dels diners defraudats a
l´erari públic en la gestió d´empreses públiques, ja siguen locals, autonòmiques o estatals.
Que exigeix a les administracions que tinguen un major control de les arques públiques, i
que façen efectives les ajudes concedides tant als ajuntaments, com a les empreses i els
diversos organismes, per a que també puguen fer front a esta situación de crisi i seguir col.
laborant en la millora de les condicions socials i laborals de la ciutadania en general.

La Pobla del Duc, a 10 de febrer de 2012.
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