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Cs Reus considera «positiva» la
celebració del ple sobre l'estat de la
ciutat
La formació destaca com a problemàtiques "la degradació dels barris, els elevats
impostos i la inseguretat"

Débora García en un balcó de la ciutat | Cs Reus

Cs Reus assegura que "la degradació dels barris, els elevats impostos i taxes i la inseguretat,
són alguns dels problemes que pateixen els reusencs". I precisament aquests seran els temes que
la portaveu de la formació a l'Ajuntament de Reus, Débora García, plantejarà durant el ple
sobre l'estat de la ciutat que tindrà lloc aquest dijous dia 29 de juliol.
Es tracta d'una iniciativa que considera "positiva" perquè permetrà "analitzar les problemàtiques
actuals i les inquietuds dels ciutadans, que passen també per qüestions com la falta d'habitatge
o l'increment de la desigualtat". Durant el plenari, la portaveu municipal de Cs demanarà a l'equip
de govern que "no continuï apujant impostos i, durant el que queda de mandat, els baixi" i que
"ajudi empreses i autònoms de forma decidida, tal com Cs reclama des de fa mesos".
A més, apostarà per "incrementar el nombre d'agents i els mitjans per garantir més seguretat, tal
com es va aprovar en una moció de Cs, protegir els veïns i acabar amb l'ocupació il·legal
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d'habitatges". García ha assegurat que des de Cs "complim el que prometem i així ho hem
demostrat durant aquests dos anys" i ha remarcat que "esperem que el govern també compleixi
els acords de les mocions que s'han aprovat als plens".
García ha lamentat que "el futur del mercat del Carrilet s'hagi tancat en fals, perquè els contractes
no solucionen la situació, sinó que prorroguen la incertesa" i que "a vegades el govern municipal
hagi complicat la vida als reusencs, com és el cas de la reclamació de la taxa dels guals als
polígons, a uns negocis especialment colpejats per la crisi i als que s'ofereixen uns serveis
pèssims". Per últim, ha condemnat "la falta de neutralitat institucional de l'ajuntament" i ha
reclamat que "es respecti el bilingüisme, sense marginar cap de les dues llengües".
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