PROPOSTA DE DECLARACIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA
D'UNITAT POPULAR DE REUS (CUP) A LA JUNTA DE PORTAVEUS
PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE REUS ES POSICIONI RESPECTE LA
REFORMA DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA

DAVID VIDAL CABALLÉ, regidor i portaveu del grup municipal de la Candidatura
d'Unitat Popular de Reus (CUP)

EXPOSA:
El passat 30 de setembre el Congrés l'Estat espanyol va aprovar la tramitació per via
d’urgència de la reforma constitucional que ha de permetre que la Constitució fixi un
límit del dèficit públic en els comptes de l’Estat i, per tant, de les diferents institucions
que la conformen com ara els governs autonòmics.
Aquesta mesura, seguint la màxima de “dèficit 0” promoguda als anys 80 per Ronald
Reagan i Margaret Thatcher i, que ara, reimpulsen el president Nicolas Sarkozy i
Angela Merkel, representa la imposició del model d’economia neoliberal al màxim
document legal de l’Estat, hipotecant així el dèbil Estat del Benestar i les polítiques
públiques de les institucions.
Un fet que genera per tant, no sols el reconeixement públic del neoliberalisme com a
sistema econòmic hegemònic de l’Estat, sinó que a més, representa una “LOAPA”
políticoeconòmica que implica una invasió de les actuals competències
autonòmiques,així com, un atac directe a l’autogovern de les comunitats autonòmiques
catalanes i de la resta de l’Estat.
A més, en els darrers anys una quantitat creixent de ciutadans i ciutadanes, i fins i tot
d’institucions com la pròpia Generalitat de Catalunya, han endegat campanyes o s’han
posicionat públicament en favor de reformular o modificar l’articulat de la Constitució
espanyola de 1978. Un text legal que cal recordar que no va ser votat per una quantitat
molt important de ciutadans i ciutadanes i que va estar condicionada per una
conjuntura política i social que dista molt de l’actualitat.
No obstant, el govern espanyol de torn o els principals partits polítics estatals han
negat sistemàticament la seva voluntat de modificar aquest text legislatiu amb
l’argument que és fruit d’un pacte de consens entre els principals partits polítics de
l’Estat espanyol i que va ser aprovat en referèndum.
Per una banda ens trobem que aquest consens no existeix davant d’aquesta reforma,
que ara majoritàriament, el Congrés espanyol ha començat a tramitar. I, per altra, la
majoria dels partits polítics espanyols es neguen a realitzar un referèndum vinculant,
per tal que la ciutadania de l’Estat espanyol pugui aprovar o rebutjar aquesta mesura.
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa a la Junta de
Portaveus de l’Ajuntament de Reus l’aprovació de la present declaració:

1. Demanar a l'estat espanyol respecte per la lliure voluntat de la ciutadans dels
Països Catalans d'exercir el seu dret a l'autodeterminació, exercint aquesta com a
poder constituent i font de la sobirania.
2. Instar al consistori a que emplaci a les administracions supramunicipals a que no
aprofitin el rerefons dels estralls de la crisi econòmica per a retallar o suprimir serveis
socials demanant responsabilits als responsables de la crisi i que aquesta no recaigui
sobre les espatlles de les classes populars.
3. Traslladar aquesta declaració al govern de la Generalitat de Catalunya i emplaçar al
Parlament a aprovar una declaració institucional posicionant-se en aquest sentit.
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