MOCIÓ PER IMPULSAR UNA CONSULTA CIUTADANA SOBRE
EL TANCAMENT DEL MERCAT DEL CARRILET
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Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU:
Núm. 8: Ocupació digna i creixement econòmic: Promoure un creixement
econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, una ocupació plena i productiva, i
un treball digne per a totes les persones.
Núm. 16: Pau i justícia: Promoure societats pacífiques i inclusives per
aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar a totes les
persones accés a la justícia i desenvolupar institucions eficaces,
responsables i inclusives a tots els nivells.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El govern de Reus, format per JuntxReus, ERC i Ara Reus, s’ha quedat sol en la
seva obstinació de tancar el Mercat del Carrilet. Una decisió que no satisfà ningú,
ni a les paradistes, ni als clients i veïns dels barris propers, ni als grups de
l’oposició. Ni l’alcalde ni cap dels regidors de l’equip de govern han estat capaços
d’aportar arguments prou sòlids per convèncer ningú que tancar el mercat és
l’única opció possible.
L’equip de l’alcalde Pellicer es manté inflexiblement ferm en aquesta intenció,
molt poc encertada, sense tenir en compte cap altre possibilitat, amb la simple
justificació que l’equipament no és viable econòmicament. En aquest sentit, cal
posar de manifest que la viabilitat econòmica d’un servei municipal no és
principal objectiu de l’administració i en el cas de Reus, com en la majoria de
pobles i ciutats, l’Ajuntament presta multitud de serveis deficitaris com el
transport urbà, les biblioteques, les escoles bressol o les piscines municipals. Per
tant, en el cas del Carrilet, el govern podria actuar de la mateixa manera que en
aquests serveis esmentats, fent l’aportació econòmica necessària que permeti
mantenir l’activitat del mercat, en tant que es tracta d’un servei públic essencial.
De res serveixen les demandes i queixes dels veïns i veïnes, que es quedaran
sense opcions de comprar producte fresc al barri. De res serveixen les
reclamacions de les paradistes, que temen pel seu futur laboral si al juny perden
el seu negoci i amenacen en portar el tema als jutjats perquè se senten

enganyades i maltractades pel govern. De res serveixen les propostes de
l’oposició per facilitar la continuïtat de l’equipament. (El PSC ha presentat fins a
10 accions encaminades a garantir la continuïtat del mercat).
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El govern està decidit a tancar-lo i ningú entén per què. És poc sòlid l’argument
que l’equipament no és viable. Sobretot perquè ha estat el mateix govern qui l’ha
deixat abandonat durant molts anys, sense cap acció de dinamització i
revitalització perquè pugui mantenir la viabilitat econòmica i comercial. Només
cal veure la resposta donada pel regidor responsable a la pregunta formulada
pel PSC en relació a les campanyes publicitàries dels Mercats de Reus, on queda
reflectida que el pressupost de la campanya del Mercat Central (22.797 euros)
ha estat el doble que la del Mercat del Carrilet (11.778,80 euros).
A més, cal tenir en compte, d’una banda, que hi ha un estudi comercial del Mercat
del Carrilet de Reus realitzat per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona que
proposa múltiples fórmules de dinamització i revitalització del mercat. D’altra
banda, no existeix cap informe que analitzi l’impacte econòmic que suposarà el
tancament del mercat al seu entorn i a les arques municipals.
Amb voluntat, de fórmules dinamitzadores n’hi ha: aprofundir en l’especialització
com a valor afegit, incorporar serveis complementaris, oferir nous horaris,
millorar la promoció i l’animació comercial, promoure el paper del mercat com
nucli de vertebració social dels barris, impulsant la col·laboració i participació del
mercat en la vida social i associativa del barri, treballar en l’associacionisme i la
relació amb els eixos comercials, projectar una imatge de renovació respecte al
que s’havia fet fins ara, a fi de convertir-se en un centre comercial de proximitat,
etc. amb fórmules imaginatives.
I ara, a més, les administracions locals disposen d’un ajuts específics per a la
modernització dels mercats municipals, amb una partida de més de 67 milions
d’euros als Pressupostos Generals de l’Estat, que podrien contribuir a una
actualització de les instal·lacions del Carrilet.
Si el mercat no és viable, cal treballar perquè ho sigui. D’això depèn el futur de
moltes famílies a qui no se’ls pots donar l’esquena, i també d’un barri que patirà
un important deteriorament econòmic i social.
La ciutadania reusenca clama contra el tancament del mercat. 9.000 signatures
recollides en són la prova. I el govern de la ciutat ha d’escoltar aquest clam i
decidir sobre el futur del Carrilet en conseqüència.
El Ple va aprovar l’any 2019 el Reglament de Participació Ciutadana, un
document normatiu que regula els canals de relació entre l’Ajuntament de Reus
i la ciutadania. L’article 47 estableix l’opció de realitzar ‘Consultes populars no
referendàries de caràcter sectorial’.
Es tracta de consultes ciutadanes per mitjà de les quals l’Ajuntament de Reus
demana l’opinió a un determinat col·lectiu de persones sobre una actuació, una
decisió o una política pública, la qual s’expressa mitjançant vot directe, lliure,
igual i secret en les urnes establertes a aquest efecte.

El reglament estableix que les consultes populars no referendàries poden
promoure’s per iniciativa institucional o per iniciativa ciutadana. I en el cas de
ser per iniciativa institucional, hi té dret el ple, mitjançant un acord per majoria
simple, a proposta de dues cinquenes parts dels regidors i de les regidores o bé
per iniciativa de l’alcalde o l’alcaldessa, per iniciativa pròpia o a proposta de dues
cinquenes parts dels membres de la corporació.
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Una consulta popular no referendària permetrà conèixer l’opinió dels ciutadans
i ciutadanes majors de 16 anys i empadronats a Reus sobre la qüestió sotmesa
a consulta, en cas referent al tancament del Mercat del Carrilet. I tot i no tenir
caràcter vinculant, permetrà a la ciutadania escoltar el pronunciament i
justificació del govern sobre la seva incidència en l’actuació pública sotmesa a
consulta, tal i com estableix el Reglament de Participació Ciutadana.

Per tot això, el grup municipal socialista a l'ajuntament de Reus proposa l'adopció
dels següents ACORDS:

1. Que el Ple de l’Ajuntament de Reus promogui per iniciativa institucional
una consulta popular no referendària de caràcter sectorial, tal i com
estableixen els articles 47,48 i 49 de la secció IV del Reglament de
Participació Ciutadana municipal.
2. Que la consulta contingui les preguntes següents perquè les persones
cridades a participar-hi puguin donar-hi una resposta afirmativa, negativa
o en blanc:
- està d’acord que el govern municipal de JuntsxReus, ERC i Ara
Reus tanqui el Mercat del Carrilet;
-sí
-no
-m’és indiferent

-creu que l’argument que el mercat no és rentable és motiu suficient
per voler tancar-lo?
-Sí. Que el mercat no sigui rentable és motiu suficient
per tancar
-No. Cal mantenir l’activitat igualment i cal aplicar
fórmules per revitalitzar el mercat
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