Preto de 3000 concellos recorren a reforma local do PP ante o Tribunal Constitucional.
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Preto de 3000 concellos de todo o Estado presentaron hoxe un ante o Tribunal Constitucional
(TC) un recurso contra a reforma local impulsada polo goberno de Mariano Rajoy. O O alcalde
de Vigo e Vicepresidente da FEMP, Abel Caballero encabezou a comitiva que entregou ao
tribunal 80 caixas cos acordos alcanzados nos plenos deses concellos e que forman parte do
recurso de inconstitucionalidade contra a reforma.

En declaracións aos medios, Abel Caballero denunciou que a reforma local do PP supón “o
maior ataque ao municipalismo que se fixo nunca na democracia”, algo que vai ter “enormes
consecuencias negativas para millóns de españolas e españois”.

Neste sentido, sinalou que non se trata “dun conflito de loitas de poder, senón dun conflito en
defensa dos cidadáns, para poder seguir mantendo nos Concellos de toda España as políticas
sociais, educativas, as políticas de defensa daqueles que foron duramente golpeados na crise
e que a lei do Goberno de España prohibiranos no futuro seguir prestando”, dixo. Así, insistiu
en que esta lei “vai a dualizar o país, vai facer que os Concellos non podamos seguir aplicando
políticas sociais, de emprego, de proximidade, de apoio á educación, de apoio aos cidadáns,
porque non teremos recursos, nin capacidade, nin competencias para facelo”.
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“Tamén é o recurso para evitar que con esta lei prodúzase unha privatización masiva de
servizos municipais, que ao final vai significar peores servizos con maior custo para os
cidadáns”, engadiu Caballero.

O alcalde vigués - que dixo saber que “moitos alcaldes e alcaldesas do PP quererían asinar
este recurso”-, confiou en que o Tribunal Constitucional tramite o recurso “á maior celeridade,
para evitar os danos da aplicación inmediata” da lei, por exemplo, que os Consistorios perdan a
competencias para aplicar as becas de comedor.
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