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d'habitatges ocupats 

Lourdes Ciuró, defensa a Sant Roc,
la llei que el Partit Demòcrata ha 
presentat al Congrès de Diputats a
Madrid, perquè els jutges puguin 
ordenar el desallotjament en 24 
hores dels pisos ocupats 
il·legalment.  

El Partit Demòcrata presenta una es-
mena als pressupostos generals de
l'Estat demanant una inversió de 6M
d'€ per a la rehabilitació de la CACI
No renunciem a què el museu del 
còmic s'instal·li a Badalona però la 
CACI no és la seva millor ubicació. 

La nostra proposta per a la CACI és 
la d'un centre de docència per a 
estudiants de postgrau i masters 
impartits per la UAB. Dos dels seus 
vicerectors aposten per aquesta opció, 
que situaria Badalona al mapa interna-
cional de la recerca i el coneixement.  

El Partit Demòcrata ha presentat una moció per reduir l'IVA 
dels serveis funeraris demanant que passi del 21% al 10%
i aplicar el tipus reduït, tal i com estableix la normativa 
europea, fet que suposaria un alleujament fiscal per a 
moltes famílies. PP i C'S s'hi han abstingut.   

El govern de Guanyem (PODEMOS i CUP), ERC i ICV- EUiA 
han votat en contra de la moció que hem presentat de 
rebuig a l'ocupació il·legal d'habitatges, donant suport a les 
accions que protegeixen la propietat privada  i que permeten 
que els jutges puguin ordenar el desallotjament de pisos 
ocupats il·legalment en 24 hores. 

Pere Mtz. Carreté, regidor del 
PDeCAT, va demanar al govern 
ique es prorrogués, un any més, 
la concessió del servei de guin-
guetes de la platja als actuals 
adjudicataris. Finalment, s'ha fet 
així. 

Vam demanar al govern que 
es tornessin a posar en 
funcionament els lavabos del 
mercat de Montigalà. S'han 
reobert després de la pressió 
dels marxants i del PDeCAT.

Pere Mtz. Carreté ha aconseguit 
reobrir el debat de la CACI i del 
Museu del còmic, de la 
idoneïtat del lloc i de la seva 
viabilitat. En definitiva, de l'ús 
que se li hauria de donar a la 
CACI.
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Això és el què hem aconseguit aquest mes


