A
T
IS
L
A
IP
IC
N
U
FUQULÈ LVOLEDMEFERR UDETSPARÉSM
DE LES ELECCIONS MUNICIPALS
La CUP d'Argentona es presenta a les eleccions municipals d'aquest 2015 per a seguir treballant per a
canviar el poble i el país cap a un escenari de llibertats col•lectives i justícia social.
Conscients que la tasca que es pot fer dins el govern o la que es pot fer a l'oposició són ben diferents
i poden incidir en la realitat de maneres complementàries, només valorem entrar en un govern que
contempli aquestes opcions:
1. Els salaris de tots els regidors de govern han de 6. Es revisaran amb profunditat els deutes de
ser, com a màxim, de 2,5 vegades el salari mínim. l'ajuntament i es valoraran les possibilitats de deixarne de pagar una part
2. L'alcaldia serà transversal i corresponsabilitat
de tots els regidores i regidores del govern
7. Es prendrà el compromís polític de referendar
amb el poble les decisions més importants del
3. Cal que es municipalitzin a curt termini els govern
serveis públics que més rendibilitat econòmica
puguin oferir, amb l'objectiu de tornar al poble la 8. El pacte de govern es donarà 18 mesos de marge i
gestió sencera dels seus serveis
confiança per treballar plegats i, en qualsevol cas, es
reeditarà llavors pel temps que es cregui necessari.
4. S'aprovarà la normativa de consultes locals i
es crearan el màxim de consells de participació
9. Es prendrà el compromís de no executar cap obra
pública durant els últims 4 mesos de legislatura,
5. Hi haurà un compromís ferm amb el procés per respecte a la ciutadania
d'independència i l'ajuntament posarà els seus
recursos a disposició del poble català per tal que 10. Es prendrà el compromís de governar per a les
s'emancipi de l'Estat Espanyol el més aviat possible persones i de prioritzar-les sempre per davant de
i amb el màxim de garanties democràtiques
les empreses, els partits i les institucions.
A més, les reunions post-electorals es faran de manera pública i a porta oberta, i la decisió d'arribar
a qualsevol pacte es prendrà en una assemblea oberta i per consens de militants i simpatitzants de
l'assemblea local.
Si cap opció de les possibles dóna cabuda a aquestes possibilitats, la CUP d'Argentona seguirà quatre anys
més a l'oposició i seguirà treballant per avançar en les lluites socials i nacionals.
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