Reus | Reusdigital.cat | Actualitzat el 15/09/2021 a les 13:31

Ciutadans insta l'Ajuntament a
publicar l'estat d'execució de les
mocions de l'oposició
García denuncia que "si les mocions aprovades no s'executen, el ple es
converteix en una simple cambra de registre de documents"

Una imatge dels regidors de Cs Reus | Cs Reus

El Grup Municipal de Ciutadans ha demanat, aquest dimecres 15 de setembre, que
l'Ajuntament de Reus publiqui l'estat d'execució de les mocions proposades per l'oposició.
Això mateix reclama una moció presentada per la formació taronja que es votarà a la sessió plenària del
divendres 17 de setembre.
La petició del grup municipal reclama que "l'Ajuntament informi del grau de compliment actual
de les mocions i també de les raons per les quals aquestes no s'han executat i el termini previst
per complir-les". La moció també demana que aquesta relació es publiqui al portal web del
consistori. La portaveu municipal de Ciutadans, Débora García, ha insistit en el fet que el
2016 ja es va aprovar una moció que instava que es pengés al portal de transparència de
l'ajuntament l'estat d'execució de cada una de les mocions presentades. "Si les mocions
aprovades després no s'executen, es creen falses expectatives i el ple es converteix en una
simple cambra de registre de documents", ha remarcat García.
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Més enllà d'aquesta moció, el grup també ha presentat una pregunta i un prec relacionats amb la
prohibició d'estacionar al passeig Misericòrdia entre el dia 16 i 29 de setembre. Ciutadans
assenyala que aquesta prohibició s'allargarà durant nou dies més del que duren les Festes de la
Mare de Déu de Misericòrdia. En aquest sentit, García reclama que "quan es prohibeixi que els
veïns d'un carrer puguin estacionar els seus vehicles, s'habilitin espais alternatius propers on
deixar el cotxe".
Per últim, Cs ha presentat una declaració que reclama que l'Ajuntament de Reus insti "el
Departament d'Ensenyament a fomentar l'FP i l'FP Dual" i, per això, proposa "un increment
mínim del 50%" de la quantia anual destinada a aquests ensenyaments als pressupostos de la
Generalitat del 2022.
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