
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS 
(CUP) PER A LA CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL AGRARI  

 
 

En les darreres dècades el nombre de ciutadans i ciutadanes dedicades a la pagesia i 
l’extensió de terres conreades a la ciutat s’ha reduït dràsticament. Actualment, el total de 
l’activitat primària només representa menys de l’1% del PIB local. Fins i tot, darrerament ha 
sortit un estudi que diu que les comarques del Camp, són les comarques del Principat on es 
produeix un major abandonament de terres. Només cal recordar el cas del municipi veí de 
l’Argentera, que l’any 2010 es quedà sense cap pagès. 
 
L’evolució de la situació del camp català –i especialment a les nostres comarques- registra 
any rere any un major retrocés respecte la resta de sectors econòmics. Una dinàmica que 
cal inserir dins la lògica del sistema capitalista i la divisió internacional del treball, però des 
de l’administració pública cal treballar per garantir el manteniment d’aquesta activitat. 
 
Atès que la pagesia és un sector estratègic per garantir la diversificació de l’estructura 
econòmica i productiva de la nostra ciutat,  
 
Atès que la pagesia és un sector d’interès especial per a la cura i el manteniment del territori 
del terme municipal i un element característic del nostre paisatge, 
 
Atès que la pagesia és un element imprescindible per avançar cap a la sobirania alimentària, 
 
Atès que el sector de la pagesia té unes problemàtiques específiques que cal treballar de 
forma interdepartamental en el sí de l’Ajuntament, i aquest, conjuntament amb altres 
institucions i organismes d’àmbit autonòmic, 
 
Atès la relació de propostes recollides en el Pla Estratègic “Reus Demà”, en el compendi de 
línies estratègiques englobades en el seu eix 1, “Ciutat equilibrada i respectuosa amb el 
Medi”,  
 
Atès que el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, reconeix en els seus 
articles 61, 62 i 63, que per acord de ple es poden crear òrgans de participació sectorial en 
relació amb els àmbits d’actuació pública municipal que per llur naturalesa ho permetin, amb 
la finalitat d’integrar la participació dels ciutadans i de ciutadanes i de llurs associacions en 
els assumptes municipals, 
 
Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular demana al Ple de 
l’Ajuntament de Reus l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 

1.- Que l’Ajuntament de Reus impulsi la creació d’ una comissió de treball per 
redactar una proposta de Consell Municipal Agrari, com a òrgan sectorial de 
participació amb facultats informatives, deliberatives i propositives. 
 
2.- Recomanar als i a les membres de la comissió tenir present per a la composició 
del Consell Municipal Agrari els criteris de representativitat, transparència i 
procediments oberts per als nomenaments i que tingui en compte la representativitat 
politicoadministrativa, la socieconòmica i la cívica i professional. 
 
3.- Aprovar en el Ple municipal les bases de regulació i creació del Consell Municipal 
Agrari, un cop finalitzat el treball de la comissió promotora. 
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