MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE
REUS (CUP) PER TAL DE FER MÉS PROPER EL PLE DE L'AJUNTAMENT
A LA CIUTADANIA

DAVID VIDAL CABALLÉ, regidor i portaveu del grup municipal de la Candidatura
d'Unitat Popular de Reus (CUP), presenta la següent moció.
EXPOSA:
En els darrers anys, l'anomenada desafecció política és un fenomen creixent entre la
ciutadania, el que posa sobre la taula un problema greu de salut democràctica del
nostre sistema polític i institucional. Per contra, aquest fenomen contrasta amb l'alt
interès que la ciutadania té per a les qüestions públiques que ens afecten a tots i a
totes com a ciutadanes: l'ordenació urbanística, el benestar social, la qüestió nacional,
l'equilibri territorial i medioambiental...
Aquesta dialèctica porta implícita la naturalesa d'aquest conflicte, que no és més que
la desafecció ciutadana amb la classe política i, no pas, un desinterès de la ciutadania
per als afers públics i una manca d'interès en participar-hi.
Una de les causes d'aquesta desafecció és la manca d'informació que la ciutadania
rep de forma directa per part de les administracions, més enllà de les obligacions
fiscals o la informació electoral. És evident que si no hi ha canals fluïds de
comunicació entre l'administració i la ciutadania i, que per tant, la ciutadania no pot
tenir coneixement dels canals de participació i dels continguts dels debats en
cadascuna de les diferents institucions, aquesta desafecció lluny de resoldre's,
s'aprofundirà.
En aquest sentit, des de la Candidatura d'Unitat Popular de Reus (CUP) ja hem
denunciat en divereses ocasions que el model actual de “democràcia representativa”
és caduc i no respon a les necessitats que la ciutadania reusenca té en ple segle XXI.
I, que és imprescindible, començar a treballar en la construcció d'un nou model de
participació que tingui en compte la voluntat i els interessos dels i les diferents
ciutadanes.
Actualment, les sessions plenàries de l'Ajuntament de Reus, són els espais de debat i
decisió públiques més propers a la ciutadania, i en els quals, aquesta hi pot assistir, tot
i que no disposa del dret de paraula. És un dels pocs espais en que, tot i no participarhi, la ciutadania pot estar al corrent de tots aquells grans temes que afecten la vida
diària de la nostra ciutat i que defineixen el futur d'aquesta.
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular de Reus (CUP),
creiem fermament que un dels primers pasos en la construcció d'un nou model més
democràtic i més participatiu, passa per fer més proper a la ciutadania el Ple de
l'Ajuntament de Reus. I, és en aquest sentit, que proposa al Ple de l'Ajuntament de
Reus els següents acords.
MOCIÓ:
1.- Establir la sessions plenàries de l'Ajuntament de Reus en horari de tarda per poder
facilitar la presència dels i les ciutadanes en aquestes.

2.- La retransmissió en directe, mitjançant el sistema “on streaming” a través del web
municipal, de les sessions plenàries.
3.- La retransmissió en directe de les sessions plenàries, a través de tots els mitjans
de comunicació públics de la ciutat.
4.- La publicació íntegra de les ordres del dia i de les actes de les sessions plenàries al
web municipal.

