
PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PPC V55549984

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

Atès  que el  President  de la  Generalitat,  Carles  Puigdemont  ha anunciat  la  pregunta i  la  data
per  la  celebració  d’un referèndum il•legal  el  proper  1  d’octubre del  2017.

Atès  que  el  Partit  Popular,  el  PSC,  C’S  i  Catalunya  Sí  que  es  Pot,  han  anunciat  que  no  estan
d’acord  amb  la  celebració  unilateral  d’aquest  referèndum.

El Partit Popular formula aquesta Moció al Ple amb els següents acords:

1. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Reus de no donar suport ni proporcionar
medis,  ni  personal  municipals  el  dia  1  d’Octubre  del  2017,   en  relació  a  la  celebració  del
referèndum il•legal que es pretén celebrar.

2. Que l’Ajuntament de Reus abandoni de forma immediata l’Associació de Municipis per

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 06/07/2017 REFERENT A DE REBUIG D’EL REFERÈNDUM IL•LEGAL
ANUNCIAT PEL PROPER 1 D’  OCTUBRE DE 2017

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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la independència (AMI).

3 . Traslladar  aquests  acords  a  les  AAVV  del  municipi  de  Reus,  a  la  Generalitat  de
Catalunya,  al  Parlament  de  Catalunya,  la  Delegació  del  Govern  d’Espanya  a  Catalunya  i  al
Congrés dels Diputats

03 Juliol de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
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PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP V55663025

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

LLORENS PEREZ, MARTA

US ADJUNTEM LA MOCIÓ EN PDF PER MANCA D'ESPAI

US ADJUNTEM LA MOCIÓ EN PDF PER MANCA D'ESPAI

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   DE  LA  CANDIDATURA  D'UNITAT
POPULAR  AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  06/07/2017  REFERENT  A  LA  INCLUSIÓ  DE
CLÀUSULES  EN  SUPORT  A  L’ECONOMIA  SOCIAL  EN  LA  CONTRACTACIÓ  PÚBLICA  DE
L’AJUNTAMENT  I  ELS  SEUS  ENS  DEPENDENTS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

03 Juliol de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

ClÃ usules_socials.pdf
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D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP EN R ELACIÓ A 
LA INCLUSIÓ DE CLÀUSULES EN SUPORT A L’ECONOMIA SOC IAL EN LA 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT I ELS SEUS ENS  
DEPENDENTS 
 
 
Una de les conseqüències de la crisi econòmica sistèmica actual, que ha deixat fora 
dels paràmetres del que hom entén com de vida digna a un percentatge elevat de la 
població, és que ha evidenciat que cal un canvi de paradigma social i econòmic.  
 
En el recorregut cap a nous camins on transitar cap a estadis que no només millorin la 
greu situació social actual, sinó que elevin també el nivell de consciència col·lectiva 
sempre hi haurà quelcom a millorar, tanmateix la societat –i en primer terme les 
administracions públiques- sempre poden avançar a partir de l’exploració i de l’assaig 
error.  
 
En aquest sentit de perspectiva històrica, cal valorar experiències com ara la tradició 
cooperativa del nostre país que va iniciar-se en l’àmbit rural.  
 
A dia d’avui a la ciutat de Reus hi ha experiències en aquest sentit que donen 
continuïtat a aquesta rica tradició que van iniciar els nostres avis i besavis.  Projectes 
que a partir de la cooperació, de la coresponsabilitat i del compromís social projecten 
un futur allunyat del model merament competitiu i cercador únicament del lucre 
empresarial i financer que explica la situació actual. 
 
Per part seva, l’administració pública hi té una responsabilitat i no pot fer ulls clucs a la 
greu situació actual que genera problemes socials, personals, psicològics o de mera 
supervivència biològica per a una gran part de la població, que observa com cada 
vegada és més a prop l’abisme de la precarietat, per a cada vegada més sectors de la 
societat després d’anys d’atur, retallades, precarització de les condicions de vida, 
pèrdua de drets laborals aconseguits... . 
 
En aquest sentit, cal valorar iniciatives de l’administració pública com ara la inclusió de 
les clàusules socials en la contractació pública de l’Ajuntament i ens dependents 
aprovada en el ple del dia 19 de desembre del 2016 al ple de Reus.  
 
La creació de la guia de contractació pública social de l’Ajuntament de Barcelona, 
pactada per diferents agents socials (administració pública, sindicats i patronal) és una 
altre exemple del camí que estan adoptant les administracions públiques.  
 
També hi ha un altre exemple de compromís per part de l’administració pública en 
l’aposta decidida per part del Govern de la Generalitat pel món cooperatiu, com per 
exemple les iniciatives arreu del territori en el marc del programa Aracoop, per obra del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. 
 
També cal que l’administració estigui amatent a les iniciatives que des de la societat 
s’estan duent a terme, com ara les impulsades des del tercer sector, o el conegut com 
d’economia social, sector protagonitzat per la societat civil i concebut per servir a 
l’interès general de les comunitats on s’ha desenvolupat.  
 



En aquest sentit són múltiples les iniciatives que sorgeixen per tal de promoure la 
cohesió social i per altra banda per preservar el medi ambient, aquestes darreres 
també en forma clàusules per part de l’administració per tal de ser tingudes en compte 
en matèria de contractació pública. 
 
 
 
Vist que la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer 
de 2014, sobre contractació pública, per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE i 
amb efecte directe del 18 d’abril de 2016, recull diverses previsions a tenir en compte 
per a la consideració d’aspectes d’índole social en la contractació pública. 
 
 
 
 
Per tots els motius exposats, partint de les mesure s socials aprovades en el ple 
de desembre del 2016, i adequant-se a les especific itats dels propis contractes 
públics de l’Ajuntament de Reus, des del Grup Munic ipal de la CUP demanem 
l’adopció dels següents acords: 
 
 
1- Iniciar un debat social amb sindicats, administració, pimes, entitats ciutadanes 
(tercer sector i sectors de l’economia social)  per tal d’elaborar posteriorment una guia 
de contractació pública social. Tenir aquesta guia de contractació social enllestida en 
un any a partir de la data d’aprovació d’aquest acord. 
 
 
2- A partir de les clàusules aprovades en plenari municipal el desembre del 2016, 
estudiar si se’n poden incorporar d’addicionals, com les que es deriven dels apartats 
següents: 
 

a) Introduir en les clàusules socials aprovades criteris de seguretat i salut 
laboral amb la designació d’una persona de contacte vinculada amb l’empresa 
adjudicatària amb dedicació exclusiva en matèria de seguretat i salut laboral 
per a la detecció de possibles incidències que sorgeixin en aquest àmbit. 
 
b) Introduir en les clàusules socials l’execució d’accions de formació 
professional en el lloc de treball que millorin l’ocupació i l’adaptabilitat de les 
persones adscrites en l’execució del contracte, les seves capacitats i la seva 
qualificació laboral. 
 
c) Introduir en les clàusules socials un punt específic pel qual les empreses 
adjudicatàries de serveis municipals crearan un canal obert per a rebre 
qualsevol demanda de mediació per part de treballadors afectats, essent 
conseqüents al text de l’articulat de la LPRL sobre coordinació d’activitats 
empresarials.  
 
d) Introduir criteris d’igualtat de gènere en la contractació pública, com ara que: 
l’empresa adjudicatària realitzi, durant l’execució del contracte, un mínim 
d’accions de sensibilització i formació en matèria d’igualtat i conciliació recollits 
amb la normativa vigent, amb la plantilla adscrita al contracte, valorant la 
realització de plans d’igualtat en les empreses licitants. 
 
e) Tendir cap al concepte de la “lotització” per a contractes amb partides 
econòmiques importants. 



 
f) Incloure clàusules contractuals per tal de valorar el compromís d’aplicar, per 
part de les empreses, les bones pràctiques en la prestació del servei o 
subministrament i que constin en les guies que tingui aprovades la Generalitat 
de Catalunya. 
 
g) Realitzar, per part de qui correspongui, des de l’Ajuntament, un informe per 
tal d’incorporar en el futur clàusules mediambientals en la contractació pública 
d’Ajuntament de Reus i ens dependents.  
 
f) Fer arribar l’adopció d’aquest acord a la Conselleria de Treball, Afers Socials, 
Família de la Generalitat. 

 
 
 
3- Incloure anualment un informe sobre l’aplicació de les clàusules socials en la 
contractació pública de l’Ajuntament i sobre les incidències al voltant de les clàusules 
aprovades, per tal que els grups municipals i per extensió el conjunt de la ciutadania 
en conegui l’abast real de la seva aplicació.  
 
 
 
4- Iniciar els treballs per configurar clàusules mediambientals en la contractació pública 
de l’Ajuntament de Reus.  
 
 
 
5- Trametre còpia d’aquest acord al Departament de la Presidència de la Generalitat 
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la 
Federació de Municipis de Catalunya (FMC). 
 



PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CIUTADANS-REUS V55661987

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

SANCHEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

La  Llei  de  l’Esport  de  Catalunya  estableix  que  el  Pla  Director  d’Instal-lacions  i  Equipaments
Esportius de Catalunya (PIEC) és l’instrument jurídic i tècnic mitjançant el qual el Govern de la
Generalitat planifica, fomenta i coordina tant la seva actuació com la de la resta d’institucions,
organismes i entitats en matèria d’equipaments esportius. Atès que l’administració local té la
competència de construir i gestionar les instal-lacions esportives públiques del seu territori, el
PIEC defineix el Mapa d’Instal-lacions Esportives del Municipi (MIEM) com un dels instruments
de planificació per concretar les necessitats específiques de cada municipi.

La principal finalitat del MIEM és planificar i  programar una xarxa equilibrada d’equipaments
esportius, adaptada a la configuració del territori i a les necessitats dels ciutadans. L’any 2006,
l’Ajuntament de Reus va encarregar a Reus Esport  i  Lleure SA (RELLSA)  la  redacció del  MIEM.
Aquest document es va acabar d’elaborar el setembre del 2007 i es va presentar a la Secretaria
General de l’Esport, per tal que l’analitzés i n’emetés un informe. No obstant això, l’aprovació
definitiva del MIEM correspon a l’Ajuntament de Reus i aquesta mai es va dur a terme.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 06/07/2017 REFERENT A L’ACTUALITZACIÓ DEL MAPA D’INSTAL-LACIONS ESPORTIVES DEL
MUNICIPI (MIEM)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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En la seva introducció, el document diu: “El MIEM de Reus vol ser una eina que permeti tenir
un  coneixement  exhaustiu  de  la  realitat  present  al  municipi  en  matèria  d’equipaments
esportius,  al  mateix  temps  que  estableixi  les  necessitats  futures  en  funció  d’unes  previsions
contrastades  i  d’uns  criteris  establerts”.

Per  tant,  Reus  compta  amb  un  MIEM  no  aprovat  i  que  ha  quedat  desfasat,  ja  que  les
necessitats de la ciutat pel que fa a instal-lacions esportives són ara ben diferents a les de fa
10 anys.

Tal com explica el regidor d’Esports, Jordi Cervera, en una carta enviada al Grup Municipal de
Ciutadans el  passat 15 de juny en resposta a una petició d’informació,  la  Regidoria d’Esports
vol  promoure  una  revisió  i  actualització  del  MIEM  per  tramitar  la  seva  aprovació.  Per  a
Ciutadans,  aquesta  és  una  decisió  molt  encertada,  ja  que  l’Ajuntament  ha  de  disposar  d’un
document  que  indiqui  quines  instal-lacions  esportives  han  de  ser  renovades  i  quins
equipaments nous s’han de construir segons els barems i els requisits del MIEM, marcats per
la Generalitat.

Sabem que l’actualització del MIEM demostrarà que Reus té mancances pel que fa a algunes
instal-lacions esportives. Però el més important és que el nou MIEM facilitarà la racionalització
i  la priorització de les inversions en instal-lacions esportives:  ens dirà què és més necessari  i
què no ho és tant. A partir d’aquí, l’Ajuntament podrà prendre noves decisions basades en la
realitat esportiva de la ciutat i fonamentades en les conclusions del MIEM.

Per  tant,  creiem  que  és  positiu  aprofitar  la  voluntat  de  la  Regidoria  d’Esports  d’iniciar
l’actualització  del  MIEM  perquè  tots  els  Grups  d’aquest  consistori  ens  hi  sumem,  i  més  ara
quan sembla que la situació i el futur de les instal-lacions esportives de Reus s’han convertit en
un tema d’actualitat a la nostra ciutat.

ACORDS:

Primer.  Que  l’Ajuntament  de  Reus  prioritzi  els  treballs  de  revisió  i  actualització  del  Mapa
d’Instal-lacions Esportives  del  Municipi  (MIEM),  per  tal  que el  document  estigui  acabat  abans
del  31 de desembre del  2017.
Segon.  Que,  un cop finalitzi  la  seva elaboració,  l’Ajuntament de Reus procedeixi  a  l’aprovació
definitiva del  MIEM.
Tercer.  Que el  govern de l’Ajuntament  de Reus segueixi  les  directrius  del  MIEM i  prioritzi  les
inversions en instal-lacions esportives en funció del que estableixi aquest document, sempre i
quan la normativa urbanística vigent i el pressupost municipal ho permetin.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
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03 Juliol de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
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PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PSC G55670772

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

MARTIN MARTINEZ, ANDRES

La ciutat  de Reus disposa d’una ordenança de civisme molt  restrictiva,  que prohibeix jugar a
pilota  i  anar  en  bicicleta  en  determinats  punts  de  la  ciutat,  malgrat  que  els  nens  i  nenes
necessiten  zones  d’esbarjo  a  l’aire  lliure.  Si  no  poden  jugar  a  les  places  ni  als  carrers,  tenen
molt  limitada la  seva capacitat  i  necessitat  de divertir-se,  tenint  en compte que la  majoria  ni
disposa de pati  o  de jardí  a  casa per  fer-ho.

És  per  això  que  molts  ajuntaments  han  posat  en  marxa  el  projecte  “Patis  Oberts”,  amb
l’objectiu  d’obrir  els  patis  de  les  escoles   com  a  espais  d’ús  públic  per  a  famílies,  nens  i
adolescents fora de l’horari escolar, en cap de setmana i en període de vacances escolars. Un
dels  darrers  municipis  a  posar-ho  en  marxa  ha  estat  Sant  Boi  de  Llobregat,  però  també
funciona a Santa Coloma, Manresa, Sabadell, Mataró, Figueres, Barcelona, el Prat de Llobregat,
Cornellà, Esplugues, Cerdanyola, Rubí o Sant Boi, per posar alguns exemples.

De fet, a Reus fa anys es va implantar aquest programa, en el marc del Pla educatiu d’Entorn, a
les  escoles  Prat  de  la  Riba  i  Pompeu  Fabra  i  va  ser  un  dels  projectes  presentats  per
l’Ajuntament  al  congrés  de  la  Xarxa  Estatal  de  Ciutats  Educadores  de  l’any  2011  com  a

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  06/07/2017  REFERENT  A  A  POSADA  EN  MARXA  DEL  PROJECTE  “PATIS
OBERTS”

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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experiència de bona pràctica educativa.

Es  tracta,  d’una  banda,  d’optimitzar  l’ús  dels  centres  escolars  potenciant  la  seva  vessant
educativa  i  social,  fent  possible  la  utilització  del  pati  i,  de  l’altra,  de  donar  una alternativa  de
lleure als infants i joves i a les seves famílies, en un context segur i de proximitat, de posar al
servei de la població una infraestructura idònia per al joc, de generar un espai de convivència,
de donar l’oportunitat de tenir un lloc de trobada per infants i joves.

La  falta  d’espais  destinats  a  l’ús  social  i  comunitari  afecta  significativament  la  qualitat  del
temps lliure i aquest és un dels motius pels quals cal fomentar l’ús comunitari compartit dels
patis escolars fora de l’horari escolar i en dies festius, a més de generar un vincle de proximitat
amb  la  comunitat.  Una  ciutat  educadora  ha  d’oferir  espais  inclusius  i  els  patis  escolars
constitueixen  una  peça  important  per  aconseguir-ho.

Que l’Ajuntament de Reus posi en marxa el projecte 'Patis Oberts', perquè totes les escoles de
la ciutat que s’hi vulguin acollir obrin les portes dels patis escolars com a espai d'ús públic per
a  famílies,  nens  i  adolescents  fora  de  l'horari  escolar,  en  caps  de  setmana  i  en  vacances
escolars, amb l’objectiu d’optimitzar el vessant educatiu i social de l'ús dels centres escolars i
oferir una alternativa d'oci als infants i joves i les seves famílies.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

03 Juliol de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
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PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CIUTADANS-REUS V55661987

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

SANCHEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

Actualmente, la ciudad de Reus tan sólo cuenta con un concurso literario. Se trata del concurs
de  relats  curts  Antònia  Abelló  Filella,  organizado  por  la  concejalía  de  Participación  y
Ciudadanía a través del Casal de les Dones. Dicho concurso es de literatura femenina, es decir,
sólo  pueden  participar  mujeres.  Además,  los  relatos  que  se  presentan  tienen  que  estar
exclusivamente  escritos  en  catalán.  Desde  Ciudadanos  creemos  que  ambos  requisitos
resultan restrictivos, ya que impiden participar en dicho concurso tanto a los hombres como a
las mujeres que escriben en lengua castellana.

Nuestro Grupo Municipal  considera que Reus debería contar con otro concurso literario que
premie el talento independientemente del hecho de que el autor sea una mujer o un hombre
y de que el texto sea en castellano o en catalán.

En  relación  a  esto  último,  cabe  recordar  que  el  castellano  es,  junto  al  catalán,  la  lengua
cooficial de la Comunidad Autónoma Catalana según el artículo 3 de la Constitución Española.
Omitiendo  el  castellano  en  la  participación  de  concursos  se  discrimina  a  los  habitantes  de
Reus, atentando no sólo contra la Constitución Española sino también contra el artículo 6.2 del

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 06/07/2017 REFERENT A LA CREACIÓN DE UN NUEVO CONCURSO LITERARIO

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Estatut d’Autonomia de Catalunya y contra el artículo 4 de la Ley de Política lingüística.

En  Reus  hay  un  potencial  de  autoras  en  lengua  castellana  que  no  pueden  promocionarse
mediante  el  acceso  al  concurso  de  relatos  Antònia  Abelló  Filella  convocado  por  el
Ayuntamiento,  simplemente porque no pueden participar con textos escritos en castellano y
ello supone una discriminación.

Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos creemos que el objetivo de los concursos literarios
es  la  promoción  de  la  literatura  como  expresión  artística  escrita,  de  manera  que  deberían
poder participar todos los reusenses, hombres y mujeres, y en cualquiera de las dos lenguas
cooficiales de Cataluña.

Por otro lado, Cataluña cuenta con una larga lista de escritores en lengua castellana como son,
entre  otros,  Eduardo  Mendoza,  Ildefonso  Falcones,  Chufo  Llorens,  Juan  Marsé,  Carlos  Ruiz
Zafón,  Maruja  Torres,  Enrique  Vilas-Matas,  Ignacio  Vidal  Folch  y  los  ya  desaparecidos  Ana
María Matute, Manuel Vázquez Montalbán, Juan Goytisolo, Mercedes Salisachs o Néstor Luján,
escritores que han dado a conocer  Cataluña y  que han llevado su nombre por el  mundo en
igual  o  mayor  proporción  que  quienes  escriben  en  lengua  catalana.  Escritores  que  han
enriquecido  nuestro  acervo  cultural,  nuestro  imaginario  colectivo  y,  en  definitiva,  nuestras
vidas,  igual  que  quienes  lo  han  hecho  en  lengua  catalana.

ACUERDOS:

Primero.  Que  el  Ayuntamiento  de  Reus  cree  un  nuevo  concurso  literario  sin  distinción  de
género  en  el  que  se  puedan  presentar  obras  en  las  dos  lenguas  oficiales  de  Cataluña.
Segundo. Que el departamento responsable del concurso literario trabaje en la elaboración de
las bases de este concurso para que sea una realidad en el año 2018.
Tercero.  Que  los  presupuestos  de  2018  contemplen  una  partida  para  dotar  el  premio
económico.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

03 Juliol de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
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D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
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