MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS (CUP) PER REFER EL
PRESSUPOST MUNICIPAL PER L’ANY 2020
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Els actuals pressupostos municipals es van pensar i validar abans de poder preveure l’actual
emergència sanitària i la crisi social i econòmica que se’n deriva. Des del primer dia, el grup municipal
de la CUP de Reus no només ens hem posat a disposició del govern per treballar pel bé i el futur de les
nostres veïnes sinó que hem elaborat una bateria de propostes en clau sanitària, laboral, social,
comercial, etcètera.
Considerem que la responsabilitat és immensa i haurà de ser compar�da. De la mateixa manera que
proposar mesures concretes o generar un espai de debat amb els agents econòmics no serà suﬁcient,
considerem que cal repensar uns pressupostos que an�cipin i evi�n determinades situacions que ja es
comencen a preveure o a pa�r.
Des de la CUP valorem posi�vament la creació d’un espai comú per establir una estratègia de
reac�vació econòmica i social de la ciutat així com que el seu format superi els límits del govern i de la
pròpia ins�tució municipal. Tanmateix, posant en valor la riquesa polí�ca, social i cultural del nostre
municipi, considerem que cal generar espais transversals de treball per poder treballar unes propostes
que no deixin cap persona enrere, una polí�ca ﬁscal a l’alçada de les circumstàncies i polí�ques de
discriminació posi�va pels sectors socials i econòmics que sigui necessari.
Per tots aquests mo�us, la Candidatura d'Unitat Popular, proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- La creació de tres taules sectorials a nivell municipal d’àmbit social, econòmic i cultural.
Segon.- Refer el pressupost municipal garan�nt la par�cipació dels grups municipals representats a
l’Ajuntament de Reus i de les tres taules sectorials.
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