PREGUNTA QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE
REUS (CUP) SOBRE LA POSSIBLE INSTAL·LACIÓ D’IKEA A LA CIUTAT

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

EXPOSA:

Aquesta mateixa setmana, hem pogut saber a través dels mitjans de comunicació, ja
que al Grup Municipal de la CUP –almenys- no hem rebut l’acta de la Junta de Govern
Local d’aquest dilluns, que l’Ajuntament de Reus ha aprovat definitivament el projecte
d'urbanització parcial de la zona "Camí de la Plana - GaudíMar", a la carretera de
Salou per facilitar la presència de l’empresa IKEA. Cedint 245.000 metres quadrats de
sòl públic a l’empresa IKEA, a més d’arranjar i adequar aquell espai, perquè hi
construeixi una gran superfície de venda de mobles.
No obstant, desconeixem (i la ciutadania desconeix) si realment l’empresa ha pres la
decisió ferma d’instal·lar aquesta gran superfície a la nostra ciutat i, si fos així, que
implicaria la presència d’aquesta empresa a la nostra ciutat: quin impacte econòmic
tindria, quins llocs de treball crearia,...
Per altra banda, des de la Candidatura d’Unitat Popular creiem fermament que les
polítiques de l’Ajuntament per facilitar la instal·lació d’empreses a la ciutat haurien de
guiar-se per uns criteris basats en: la creació de llocs de treball, l’impacte econòmic,
social i ambiental d’aquesta empresa a la ciutat, la naturalesa de la societat
responsable...
És per això, que des de la Candidatura d’Unitat Popular un cop més, constatem per
una banda la manca de comunicació directa i informació de les polítiques del
Consistori davant la ciutadania i, per altra, que dubtem de la política de foment
econòmic que implementa el Consistori.

PREGUNTA:
En quina situació es troba aquest projecte, en quines condicions s’establiria, i quines
conseqüències tindria la instal·lació d’aquesta gran superfície per la nostra ciutat?
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