Més i millor participació, serveis públics per a tothom
Assemblea de la CUP Vilassar
Des de la CUP sempre hem defensat i recolzat tots aquells instruments democràtics que fomenten la
participació ciutadana de la política, i encara més la municipal, com poden ser els consells sectorials, les
diferents comissions i tot tipus de processos participatius. Celebrem que, recentment, s’han produït dos
processos participatius, els pressupostos participatius i l’estudi de mobilitat, però lamentem que aquests no
s’han produït amb les mínimes garanties i condicions que haurien d’haver tingut. La manca de transparència
ha caracteritzat els dos processos, on no ha existit un reglament, unes bases o normes exposades
públicament on es defineixi clara i detalladament el funcionament del procés, elaborades i participades,
entre altres, pel “Consell de participació ciutadana” i que comptin amb un ampli consens de la pluralitat del
poble. Unes normes que garanteixin que tota proposta ciutadana serà contemplada, estudiada i tractada
amb respecte, on els motius d’acceptació o denegació no siguin arbitraris i les valoracions no siguin
ambigües i poc clares. Bàsicament, uns processos on no es vulnerin els drets de participació de ningú, on els
ciutadans puguin defensar i explicar les seves propostes, si així ho desitgen, i no siguin menystingudes.
El Grup Municipal de la CUP Vilassar estem lluitant per la revisió a la baixa de les tarifes de la llar d'infants.
Creiem que en un context com l'actual no podem demanar més esforços a les famílies i han de ser les
diferents institucions (Diputació de Barcelona, Generalitat i Ajuntament), les que han d'augmentar les seves
aportacions en benefici del dret a accedir a l’educació de primer cicle de primària en condicions d’equitat.
La tarifació social intenta establir aquestes condicions, i precisament per això no pot ser una taula de preus
congelada per sempre més. No acabem d'entendre per què ens trobem amb l'oposició frontal de l'equip de
govern a la revisió immediata de cap dels conceptes de la tarifa, ni a establir quotes diferenciades de
menjador, per lactants o per ús esporàdic, ni tampoc a revisar els preus fixos com les permanències. S'han
entestat a defensar que la llar d'infants és molt econòmica, i res més lluny de la realitat. La moció
presentada el ple de maig per fer un estudi en profunditat amb la intenció de veure les possibilitats de
revisió de preus va ser aprovada malgrat el vot contrari d'ARA Vilassar. No ens donem per vençudes i
continuarem treballant-hi per aconseguir el màxim consens dels grups municipals i tirar-ho endavant.

