MOCIÓ PER A UN PACTE DE CIUTAT PER A LA
RECONSTRUCCIÓ
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Ple 30 d’abril de 2020
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des del passat 14 de març, vivim en un estat d’alarma decretat pel govern de l’Estat per
afrontar la crisi del coronavirus, que ha generat una emergència sanitària i social a nivell
mundial. Des d’aquell mateix moment, els regidors i regidores del grup municipal del
PSC a l’Ajuntament de Reus ens vam posar al costat del govern de la ciutat i vam posar
a la seva disposició una sèrie de propostes en l’àmbit social i de política fiscal amb
l’objectiu de col·laborar i minimitzar els efectes de la pandèmia sobre l’economia local
i els col·lectius més vulnerables de la societat. Moltes d’aquestes propostes han estat
recollides i aplicades pel govern, fet que celebrem.
Són moments de col·laborar, d’anar tots a una mentre no retornem a una relativa
normalitat. Són moments de consens perquè aquesta crisi requereix i seguirà requerint
un esforç sense precedents d’actuació pública per fer possible la reactivació de la nostra
ciutat al més aviat possible, de manera sòlida i solidària perquè ningú no es quedi enrere.
Aquest virus provocarà canvis importants en el nostre futur immediat i, per això, és hora
de començar a pensar en la reconstrucció, que no pot ser tornar a posar en peu el que hi
havia fins ara, ja que aquesta emergència ha agreujat de forma salvatge les desigualtats
i caldran mesures per un creixement fort, sostenible i inclusiu. Ara més que mai, caldrà
posar les persones i les seves necessitats al centre de l’acció política.
El govern no podrà continuar treballant com tenia previst fa uns mesos. Es evident que
caldrà deixar damunt la taula algunes propostes i redefinir prioritats per tal que la
recuperació sigui el més ràpida possible i socialment justa. Caldrà fer un replantejament
pel que fa a la mobilització de recursos i, per tant, del pressupost; de la política fiscal;
del model social i econòmic per tal de garantir la igualtat d’oportunitats; d’enfortir el
sistema de protecció social. I això, només es podrà fer des de l’acord i el diàleg, en el
marc d’un gran pacte entre totes les forces polítiques amb representació al consistori, a
més dels agents socials i econòmics. No podem perdre ni un minut més per marcar les
estratègies que necessita la nostra ciutat, amb propostes valentes, contundents i
consensuades, per reactivar l’economia i protegir els col·lectius més vulnerables.

És per això que instem al govern municipal a impulsar un Pacte de ciutat per fer front a
la crisi del coronavirus, format per partits polítics amb representació al Ple, entitats
econòmiques, socials, sindicals i veïnals, amb l’objectiu de donar resposta al conjunt de
la ciutadania, repensant prioritats i definint estratègies.
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També proposem la creació d’una comissió, integrada per tots els grups polítics del Ple
per ajustar el pressupost municipal d’enguany, i posar les bases dels comptes municipals
del 2021 així com la redefinició de la política fiscal.
De fet, això és el que reclama el president del govern, Pedro Sánchez, que es una de les
seves darreres compareixences al Congrés instava a fer pactes de reconstrucció en tots
els nivells de l’administració, des de la unitat i el treball comú, “governi qui governi,
sense més exclusió que la de qui s’autoexclogui i decideixi quedar-se al marge de la
recuperació social i econòmica del país”. Pel president, aquesta manera de fer “és
sinònim d’esperança i d’aquest procés n’ha de sortir un futur encoratjador”, animant a
subscriure una acords “per damunt de qualsevol estratègia partidista” i a superar
“dialèctiques estèrils de confrontació”.
Els socialistes pensem que aquests pactes no poden ser patrimoni de ningú, que la
culminació d’uns acords seran èxit de tots. És per això que el president del grup
parlamentari socialista, Miquel Iceta, ha proposat al president de la Generalitat que lideri
un Pacte Català per la reconstrucció social i econòmica per afrontar les conseqüències e
la Covid 19, i que alguns ajuntaments, com el de Barcelona i Vilanova i la Geltrú, també
han proposat un pacte de ciutat amb el mateix esperit que el d’aquesta moció.
No n’hi ha prou amb un parell de reunions, una perquè l’oposició aporti propostes i,
l’altra, amb la incorporació d’agents econòmics, universitaris i sindicals per valorar-les,
tal i com proposa el govern de la nostra ciutat. Des del PSC estem convençuts que
aquesta crisi mai vista requereix d’un gran acord de tots els grups, també els de
l’oposició, allargat en el temps per afrontar escenaris desconeguts. I que només des del
treball conjunt i permanent, podrem seguir endavant. Hem de tenir capacitat per afrontar
la situació de manera conjunta per elaborar un full de ruta de cara als propers anys. En
política, les picabaralles internes o entre partits no donen resposta a les necessitats de les
persones i només empoderen els autoritarismes i altres formes no democràtiques de
govern. Hi ha molt en joc.
Ens trobem en un moment excepcional i calen mesures excepcionals. I els reusencs i
reusenques es mereixen uns representants polítics a l’alçada de les circumstàncies,
capaços de reaccionar i afrontar el futur immediat amb les màximes garanties d’èxit.

Per tot l’exposat, el grup municipal del PSC proposa els següents ACORDS:
1.- Que el govern municipal impulsi un Pacte de Ciutat per fer front a la crisi del
Coronavirus format pels partits polítics amb representació al Ple, entitats econòmiques,
socials, sindicals i veïnals, amb l’objectiu d’adaptar les prioritats i les estratègies que
donin resposta al conjunt de la ciutadania en un futur immediat en tots els àmbits,
principalment en l’econòmic, social i urbanístic, tot respectant els compromisos de
sostenibilitat que marquen els ODS de les Nacions Unides.
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2.- Que el govern municipal creï una comissió de treball integrada per tots els grups amb
representació al Ple amb l’objectiu de revisar i actualitzar el pressupost municipal
d’enguany i posar les bases dels comptes municipals del 2021, redefinint la política
fiscal de manera distributiva per atendre les dificultats de la ciutadania.

