
MOCIÓ  QUE  PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE  CIUTADANS  AL  PLE  DEL 16

D’OCTUBRE DEL 2015 PER A LA SORTIDA DE LA CIUTAT DE L’AMI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Passades  ja  unes  setmanes  de  les  eleccions  autonòmiques  del  27  de  setembre,  les

diferents  formacions  polítiques  que  formem aquest  consistori  hem disposat  de  temps

suficient per analitzar i  valorar els resultats  obtinguts en els comicis,  uns comicis que

molts  dels  partits  aquí  representats  van  insistir  en  dotar  de  caràcter  plebiscitari.  Els

resultats de les eleccions ens han permès formar-nos una imatge clara de les preferències

polítiques dels veïns i veïnes de Reus.

De les aproximadament 73.000 persones amb dret a vot amb què compta la ciutat, les

formacions independentistes van obtenir 23.828 vots (un 44,81% de l’electorat reusenc),

mentre que les forces polítiques del “no” a la independència vam sumar 28.428 vots (un

53,45% del total). Fins i tot traient d’aquesta suma els partits menys definits en aquesta

posició del “no”, els vots obtinguts per les formacions clarament contràries a la ruptura

amb Espanya han estat 24.016. Per tant, veiem de forma clara que en la seva majoria els

veïns i veïnes de Reus no volen la independència.

El  Ple  Municipal  del  passat  13  de  juliol  va  aprovar  (amb  els  vots  favorables  de

Convergència i Unió, la CUP, ERC i Ara Reus) l’adhesió de la nostra ciutat a l’Associació

de Municipis per la Independència (AMI). Després dels resultats del 27S, esperem que

tots els regidors presents (inclosos els d’Unió, formació partidària de la “tercera via”, i els

d’Ara  Reus,  partit  municipalista  que  se  suposa  que  vetlla  pels  interessos  de  tots  els

reusencs), coincideixin amb el Grup Municipal de Ciutadans en que l’adhesió a l’AMI no

representa la majoria dels veïns de Reus, que a les urnes han expressat el seu “no” a la

independència.

Cal recordar, a més, que l’adhesió a l’AMI suposarà a les arques municipals de Reus

10.000 euros anuals, 5.000 per a aquest any 2015, uns diners que es podrien destinar a

altres finalitats més beneficioses per al conjunt de la ciutadania.



Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents 

ACORDS:

Primer.  Comunicar a  la  presidència  i  gerència  de  l’Associació  de  Municipis  per  la

Independència (AMI) la voluntat expressa de l’Ajuntament de Reus de deixar de formar-hi

part i  fer efectiva aquesta sortida de l’AMI amb la major immediatesa possible, atès el

resultat electoral i la voluntat expressada a les urnes pels ciutadans i ciutadanes de Reus.

Segon. En el cas que ja s’hagi formalitzat el pagament de la quota per pertànyer a l’AMI,

demanar a l’esmentada entitat el retorn de la part proporcional de la quota pagada.
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