
Reunió entre PSC, Ara Reus, Reus Esquerra Nacional-ERC i
CUP Reus 08/06/2015

PSC: Francesc Vallès, Sandra Guaita,  Núria Borrell, Jordi Lamas, Ana Isabel
Martínez, Andreu Martín.
ERC: Ester Alberich, Montserrat Flores.
Ara  Reus:  Jordi  Cervera,  Cori  Fargas,  Josep Maria  Pujol,  Enric  Bosch,  Dani
Rubio
CUP:  David  Vidal,  Edgar  Fernández,  Xavi  Milian,  Mariona Quadrada i  Marta
Llorens.

Segons  Ara  Reus,  aquesta  reunió  sorgeix  com  a  resultat  de  les  diferents
trobades  amb els  diferents  partits  per  separat.  Des  d'Ara Reus es planteja
directament si David Vidal vol ser alcalde després que s'han trobat acords en
els diferents punts que la CUP planteja des del primer moment.

David Vidal diu que ens falta reunió amb Ciutadans i us traslladem el fruit de
totes les assemblees que hem anat fent i encara ens falta saber la resposta d
ERC, per la CUP és important saber-ho per avançar la reunió. ERC diu que en
un principi apostaven per un govern sobiranista ja que segons en quin marc
ERC no se sentiria còmode. 
David planteja que abans d'assumir l'alcaldia, la CUP ha de saber si ERC està
d'acord amb els punts ja que no ho han aclarit. ERC no comparteix la forma
amb la qual la CUP plantejava l'assumpció d'aquests punts. No estan d'acord
amb la manera com es va enfocar la “manera innegociable”del 12 punts. Xavi
Milian, aclareix que era l'assumpció dels 12 punts per fer govern, com a base
de  canvi  de  projecte  de ciutat.  Per  tant,  si  altres  forces  polítiques  no  fan
aquesta assumpció dels 12 punts és impossible un govern. L'assemblea de la
CUP planteja que això seria el pas per formar govern amb altres partits. L'altra
opció de govern amb minoria seria el que es planteja en aquesta reunió i fer
una acords puntuals. ARA Reus planteja una confluència de punts (no tots) per
enfocar un govern amb un programa comú. La CUP planteja els punts del salari
i Ara Reus diu que hi haurà d'haver un treball comú per tal d'abordar aquest
punt.  
David  Vidal  clarifica  que  l'alcaldia  no  ens  fa  por,  però  sí  que  s'haurien  de
marcar  uns  punts  clars  i  per  escrit  i  començar  unes  reunions  per  tal  de
treballar  aquests  punts  concrets.  Vallès  entèn  que  la  CUP  governaria  amb
solitari  amb acords amb els partits presents a la reunió, amb els vots dels
presents.
Ara Reus insisteix en la confluència d'un camí de programa conjunt, preferiria
amb un govern més fort, perquè no deixa de ser un govern dèbil. Per tant, ha
de sortir un govern fort, encara amb minoria, amb un pacte de governabilitat
reforçant un marc programàtic conjunt. David Vidal aclareix que el govern en
minoria ja és una forma de cedir. David Vidal insisteix que s'haurien d'aclarir
els punts d'acord. Ara Reus defensa que un govern amb minoria de la CUP



seria  una falta  de  respecte  als  votants  dels  partits  presents,  per  tant,  els
votants d'ARA Reus, com la resta de partits, haurien de formar-hi part per tal
de tenir-hi representativitat. ERC fa esment de l'exemple, del punt dels sous.
Si  és  un  punt  innegociable  per  govern  i  és  un  punt  que es  pot  tombar a
primera de canvi per part de l'oposició es planteja un govern amb debilitat.  

Edgar de la CUP, clarifica, altre cop, que perquè la CUP formi govern amb altres
partits la  condició sine-qua-non són els 12 punts. 
 
PSC torna a reubicar l'escenari, 14 vots per governar en minoria i, per tant,
per tal que hi hagi suport,  el rellevant és el plantejament de projecte de ciutat
i a què se sotmet la gent de Reus sota el programa plantejat per la CUP.
ERC demana que s'aclareixi l'assemblea oberta del proper dijous al Mercadal.
Xavi M de la CUP aclareix que és amb caràcter consultiu.
Ara  Reus,  Dani  Rubio,  demana al  David  la  capacitat  de  diàleg  que moltes
vegades  es  demana  als  plens,  i  un  pas  d'apropament  en  els  diferents
programes dels partits presents ja que la gent de Reus demana un canvi.  La
voluntat que es tenia és que si hi ha un canvi a la ciutat hi hagi una trobada de
responsabilitats i el vot de confiança per mantenir una credibilitat davant els
votants buscant punts de comú per governar la ciutat. Es percep d'ARA Reus
que CUP no està manifestant en aquest reunió aquesta capacitat de diàleg.
David Vidal insisteix que un govern en  minoria ja és un cedir que forçarà a fer
acords i ja forma ganes de diàleg.
PSC demana un document conjunt de governabilitat on tots els partits presents
a la reunió trobessin confluència. Xavi M aclareix que hi ha 12 punts i hi ha un
programa  i  un  cop  s'assumeixi  el  govern  hi  haurà  d'haver  un  pla  d'acció
municipal passant,en primer lloc, per un canvi de ROM i per tant, per iniciar
això hi hauria d'haver suports dels partits presents a la reunió. David Vidal
aclareix que la confluència s'han de basar en aquests 12 punts i treballar-ho
independentment que hi hagi govern o no. 
ERC demana que es parli més del què (aquest programa de confluència) i, a
més, també s'ha d'insistir en el com. PSC aporta com s'hauria de crear aquest
programa comú i hem de pensar que totes volem que el govern actual no ens
agrada i  que hi  ha d'haver  un canvi,  fer  política  i  que hi  hagi  una entesa
replantejant els 12 punts de la CUP  i fer un acord de mínims entre tots els
partits. 
ARA Reus ratifica la creació d'un document base on tothom s'hi senti còmode
independentment hi hagi un govern en minoria de la CUP.
ERC  demana  un  aclariment  del  motiu:  un  pacte  de  govern  i  un  pacte  de
governabilitat. Es parlar que hi hauria d'haver un document de bases per tal
que la investidura no sigui un xec en blanc, si es vota el David amb quines
conseqüències? Xavi M de la CUP insisteix en els 12 punts. 
PSC fa retrospectiva de com ha anat tot el procés des del dia 24 de maig i com
a resultat hi va haver un plantejament dels 12 punts que va ser respost amb
una aportació de punts per part del PSC i que sembla que no hi hagi hagut una
evolució i es té sensació d'estar altre cop en el minut 0 sense cap voluntat
d'apropament i s'està deixant de banda el què suposarà per la ciutat. Hi ha un
munt d'aspectes realment importants per tirar endavant un projecte de ciutat
de Reus que no s'han aclarit  només una setmana abans de la investidura.



David Vidal aclareix els tempos que van en relació al funcionament intern a la
CUP. I insisteix que des d'ERC no se sabia el parer dels 12 punts. ERC insisteix
que l'aclariment  ja  es va fer  des d'un principi  amb l'aportació  d'un govern
sobiranista però des de la CUP es diu que no hi ha cap aportació sobre els 12
punts. 
PSC planteja que no s'entén com no es pot trobar una confluència entre partits
només perquè hi hagi un punt dels 12 en el que no hi ha trobada. Per tant,
aquesta reunió es redueix només a tenir al vot d'investidura. 
Com  a  conclusió,  es  demana  que  hi  hagi  la  creació  d'un  programa  de
confluència  de  punts  en  comú.  David  Vidal  aclareix  que  en  la  presa  de
decisions la CUP estaria en minoria respecte a altres partits i, per tant, s'ha de
treballar en un àmbit de confiança. PSC insisteix en un programari conjunt per
ratificar aquesta confiança. David Vidal de la CUP, insisteix amb els 12 punts
per tenir  uns acords. ERC va entendre que fos irrenunciable per governar i no
que fos un document de base per començar a treballar i PSC ho ratificat. 
David Vidal explica que hi ha unes actes on s'ha aclarit els punts d'apropament
o divergència, per tant, només demanem que hi hagi uns punts de proposta
per apropar-nos.


