
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 (empleneu-ho només en cas que actueu en

SANCHEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

Pese a disponer de unas excelentes piscinas municipales, que se abren a toda la ciudadanía en
los  meses  de  verano,  Reus  no  cuenta  con  ningunas  instalaciones  de  piscina  cubierta  de
titularidad municipal. Por ello, hay muchos reusenses que se desplazan a municipios vecinos
para poder nadar en sus piscinas cubiertas municipales. Desde Ciudadanos consideramos que
en  una  ciudad  como  la  nuestra,  con  más  de  100.000  habitantes,  éste  es  un  servicio  que
debería ofrecerse a nuestros vecinos de forma universal  y  pública,  de manera que todos los
reusenses  que  lo  deseen  puedan  practicar  natación  durante  todo  el  año  y  a  un  precio
asequible  para  todos  los  bolsillos.

La  construcción  de  una  piscina  cubierta  municipal  supondría  una  importante  inversión  para
este Ayuntamiento, y somos conscientes de que ahora no es el mejor momento para llevarla a
cabo.  No  obstante,  en  nuestra  ciudad  ya  existen  dos  piscinas  cubiertas  propiedad  de  clubs
deportivos  privados:  la  del  Reus  Ploms  y  la  del  Reus  Deportiu.

Aun así, las tarifas de estos dos clubs no están al alcance de todo el mundo. Esto es así porque
los precios incluyen el uso de otras instalaciones y servicios destinados a la práctica de otros

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA  07/04/2017  REFERENT  A  LA  FIRMA  DE  CONVENIOS  CON  CLUBS  DEPORTIVOS  DE  LA
CIUDAD  PARA  EL  USO  UNIVERSAL  DE  SUS  PISCINAS  CUBIERTAS
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deportes. La cuota mensual para mayores de 16 años en el Reus Ploms es de 32,90 euros, y el
precio para los adultos en el Reus Deportiu es de 38,90 euros. Para los jubilados, las tarifas se
reducen hasta los 25,30 euros en el Reus Ploms y 29,25 euros en el Reus Deportiu. A modo de
ejemplo,  en  la  vecina  ciudad  de  Tarragona,  donde  sí  hay  piscinas  cubiertas  de  titularidad  y
gestión  municipal,  las  cuotas  mensuales  para  adultos  son  de  16,20  euros,  mientras  que  los
jubilados  y  discapacitados  pagan  sólo  7,40  euros  mensuales.  Además,  hay  descuentos  para
tarifas  trimestrales  o  anuales.

Por lo tanto, Ciudadanos cree que la mejor fórmula para que todos nuestros vecinos puedan
acceder a dichas piscinas es la de realizar un convenio con estos dos clubs deportivos, con el
objetivo de que ofrezcan precios más reducidos a los ciudadanos para que puedan utilizar las
instalaciones de la piscina cubierta en horarios de más baja afluencia de socios.

Con ello, conseguiremos que todos los reusenses puedan ir a las piscinas cubiertas de Reus y
practicar  durante  todo el  año la  natación,  deporte  que aporta  numerosos beneficios  para  la
salud y  muy adecuado para personas mayores o con discapacidades,  que quizás no pueden
practicar  otros deportes por tener determinadas enfermedades,  lesiones o minusvalías.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los siguientes ACUERDOS:

Primero. Que el Ayuntamiento de Reus se ponga en contacto con los clubs Reus Ploms y Reus
Deportiu para valorar su interés y estudiar la posibilidad de formalizar un convenio entre estas
entidades y el consistorio para el fomento del uso de las instalaciones de piscina cubierta.
Segundo. Que el Ayuntamiento de Reus realice un estudio de viabilidad económica para poder
llevar a cabo los convenios antes citados, con el objetivo de que se ofrezcan precios reducidos
a los ciudadanos que quieran utilizar las piscinas cubiertas en horarios de menor afluencia de
socios.
Tercero.  Que  dichos  convenios  incluyan  precios  más  reducidos  y/o  subvencionados  para
personas  en  situación  de  desempleo,  jubilados,  pensionistas  y  discapacitados.
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03 Abril 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 (empleneu-ho només en cas que actueu en

SANCHEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

Reus compta amb una desena de casals per a la gent gran: cinc d’ells són de gestió municipal,
altres  depenen  de  la  Generalitat  i  la  resta  són  de  titularitat  privada.  Aquests  casals  estan
repartits per tota la ciutat, tot i que hi ha algunes zones en què els veïns de la tercera edat no
disposen d’aquest equipament i, per tant, han de desplaçar-se fins a altres barris de Reus per
poder assistir als casals i participar en les seves activitats.

El Grup Municipal de Ciutadans ha rebut en reiterades ocasions queixes de veïns de la zona de
la Pastoreta i  el  Passeig Prim,  on no existeix  cap casal.  Aquests veïns argumenten que per a
algunes persones grans amb problemes de mobilitat  resulta impossible desplaçar-se fins als
casals més propers (per exemple els situats a la Riera d’Aragó o al Centre Cívic de Ponent), ja
que tenen dificultats per poder arribar perquè segueixen estant lluny per a ells.

Per això, des de l’Associació de Veïns Joan Prim es demana la creació en aquest barri d’un nou
casal  per  a  la  gent  gran,  que  podria  ubicar-se  a  algun  local  propietat  de  l’Ajuntament  i
gestionar-se  bé  des  del  consistori,  bé  des  de  la  Generalitat.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 07/04/2017 REFERENT A LA CREACIÓ D’UN NOU CASAL PER A LA GENT GRAN A LA ZONA
DE LA PASTORETA I EL PASSEIG PRIM
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Per tant, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar el següent ACORD:

Que l’Ajuntament de Reus impulsi la creació d’un nou casal per a la gent gran a la zona de la
Pastoreta-Passeig Prim, i realitzi les accions oportunes a nivell municipal i/o amb la Generalitat
perquè aquest casal sigui una realitat durant el primer trimestre del 2018.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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03 Abril 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 (empleneu-ho només en cas que actueu en

LLORENS PEREZ, MARTA

Des  del  grup  municipal  de  la  CUP  treballem  de  forma  prioritària,  insistent  i  constant  per
generar unes polítiques socials que dignifiquin l'atenció que reben les persones demandants i
que siguin capaces d'esdevenir un mecanisme per poder superar les situacions desfavorables i
de vulnerabilitat.

Des de l'administració pública tenim l'obligació de vetllar per l'interès general però per fer-ho
hem d'interpretar  constantment  les  necessitats  de  les  persones,  especialment  de  les  classes
populars.  Conseqüència  de  la  crisi  econòmica  i  social  que  estem  patint,  considerem  que  la
precarització de les condicions de vida i la inestabilitat laboral de moltes persones ha generat
noves  fórmules  de  pobresa,  per  tant,  necessiten  noves  fórmules  i  estratègies  establertes  en
polítiques  públiques.

La conjuntura municipal  actual  no ens permet treballar  en aquest  sentit  i  sovint  ens trobem
limitades a proposar una millora dels protocols, complementar les polítiques socials vigents o
demanar,  simplement,  el  compliment  de  la  normativa  vigent.  En  aquesta  línia,  el  nostre
municipi  no  compta  amb  un  Pla  Estratègic  de  Subvencions,  Beques  i  Ajuts,  obviant  així  una

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  DE  LA  CUP  AL/A  LA
PLE MUNICIPAL DEL DIA 07/04/2017 REFERENT A LA UNIFICACIÓ DELS CRITERIS DE LES BASES
DE SUBVENCIONS, BEQUES I AJUTS DE L'AJUNTAMENT DE REUS.
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obligació de l'Ajuntament de Reus i representant una greu irresponsabilitat social.

Per altra banda, si l'objectiu d'aquestes subvencions, beques i ajuts rau en satisfer necessitats
econòmiques  concretes,  no  podem  acceptar  que  es  limiti  tant  en  excés  la  temporalitat  de
sol·licitud ja que, fruit d'aquesta esmentada inestabilitat,  moltes persones canvien d'estatus i
condicions  laborals  de  forma  constantment,  poden  ser  demandants  en  moments  concrets
però  trobant-se  en  aquesta  limitació  temporal  i  burocràtica,  una  trava  més  a  l'hora  de
demanar  ajuda  a  l'administració.

Per tots aquests motius, proposem els següents ACORDS:

– L'elaboració del Pla Estratègic de Subvencions, Beques i Ajuts en un termini de 3 mesos des
de l'aprovació d'aquesta moció.

-  Unificar  els  criteris  en  les  bases  de  convocatòria  en  referència  a  les  condicions
d'accessibilitat.

- Publicar el nou Pla i les noves condicions al web de transparència de l'Ajuntament de Reus.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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04 Abril 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 (empleneu-ho només en cas que actueu en

MARTIN MARTINEZ, ANDRES

La  prostitució  és  una  forma  d'explotació  que  ha  de  ser  abolida  i  no  una  professió  que  cal
reglamentar  perquè  és  una  forma  de  violència  de  gènere  extrema:  el  que  les  dones
prostituïdes  i  homes  han  de  suportar  equival  al  que  en  altres  contextos  correspondria  a  la
definició  acceptada  d'abús  sexual  i  violació  reiterada.  No  podem  regular  que  es  pagui  una
quantitat de diners pot transformar aquest abús en una ocupació, al que se li vol donar el nom
de "treball sexual”.

Regular  la  prostitució  equival  a  acceptar  un  model  de  relacions  asimètriques  entre  homes  i
dones, establir i organitzar un sistema de subordinació i dominació de les dones, anul•lant la
labor de diversos decennis per millorar la lluita per la igualtat de les dones.
En  legitimar-la  es  converteix  en  un  suport  del  control  patriarcal  i  de  subjecció  sexual  de  les
dones,  amb  un  efecte  negatiu  no  solament  sobre  les  dones  i  les  nenes  que  estan  en  la
prostitució,  sinó  sobre  el  conjunt  de  les  dones  com a  grup,  ja  que  la  prostitució  confirma la
funció  de  les  dones  d'estar  al  servei  sexual  dels  homes.

Si reglamentem la prostitució, integrant-la en l'economia de mercat, estem dient que això és

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 07/04/2017 REFERENT A L'ADHESIÓ A LA XARXA DE CIUTATS LLIURES DEL
TRÀFIC DE DONES, NENES I NENS DESTINATS A LA PROSTITUCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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una  alternativa  acceptable  per  a  les  dones  i,  per  tant,  si  és  acceptable,  no  és  necessari
remoure les  causes,  ni  les  condicions socials  que possibiliten i  determinen a les  dones a  ser
prostituïdes.  A  través  d'aquest  procés,  es  reforça  la  normalització  de  la  prostitució  com  una
«opció  per  a  les  pobres».

Si convertim aquesta violència en una professió com una altra qualsevol per a les dones. Com
podrem educar per a la igualtat en una societat on les nenes sabran que en el seu futur poden
ser prostitutes?

En una societat que reguli la prostitució estem socialitzant a nens i nenes en valors clarament
diferenciats: Als nens, en què ells com a homes, van a poder comprar, pagar per usar, el cos,
l'atenció, el temps de les dones. I a les nenes, en què elles com a dones, poden estar al servei
dels homes.

Per això compartim i defensem clarament l'ambiciosa postura del moviment abolicionista que
busca anar a l'arrel d'un problema que afecta als drets humans: els de tota persona a no ser
abusada  ni  utilitzada  sexualment,  ni  de  forma  gratuïta  ni  a  canvi  de  cap  compensació
econòmica.

Canviar  el  destí  de  les  dones  i  homes  que  estan  en  la  prostitució  passa  per  plantejar  un
sistema econòmic  just  i  sostenible  que incorpori  en  igualtat  a  tots  dos  sexes.  Canviar  el  seu
destí passa per perseguir a les màfies i no afavorir la seva instal•lació al nostre país amb lleis
permissives.  Canviar  el  seu  destí  passa  per  transformar  la  mentalitat  d'aquests  homes,  no
només amb multes que els  llevin les  ganes sinó amb una educació que obligui  als  mitjans a
canviar  la  imatge  de  la  dona  com  a  objecte  sexual  i  als  homes  a  coresponsabilitzar-se
emocional i vitalment. Canviar el seu destí passa perquè els drets de les dones deixen de ser
drets de segona i passin a formar part de debò dels drets humans.

Es diu que la prostitució sempre ha existit. També les guerres, la tortura, l'esclavitud infantil, la
mort de milers de persones per gana. Però això no és prova de legitimitat ni validesa. Tenim el
deure d’imaginar un món sense prostitució, el mateix que hem après a imaginar un món sense
esclavitud, sense apartheid, sense violència de gènere, sense infanticidi ni mutilació d'òrgans
genitals  femenins.  Només  així  podrem  mantenir  una  coherència  entre  els  nostres  discursos
d'igualtat  en  la  societat  i  a  l'educació  i  les  pràctiques  reals  que  mantenim  i  fomentem.

L’administració ha d'implicar-se activament, avui més que mai, en aquesta lluita per la igualtat
d'homes i dones apostant per l'abolició de la prostitució

1 – L’  Ajuntament de Reus s'adhereix a la xarxa de ciutats lliures del  tràfic  de dones,  nenes i
nens destinats a la prostitució.
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2 – L’Ajuntament de Reus dissenyarà una campanya periòdica per sensibilitzar i convèncer a la
població que la prostitució és igual a violència de gènere i explotació sexual de les dones.

3  –  L’  Ajuntament  de  Reus  exigirà  al  Govern  Central  i  a  la  nostra  Comunitat  Autònoma  que
s'apliqui  realment la llei,  perseguint el  tràfic  de dones i  persones,  i  als  proxenetes que estan
actuant impunement als  clubs i  bordells  de carretera que tothom coneix.

4 – L’ Ajuntament de Reus, seguint l'exemple de la normativa sueca, en cap cas dirigirà la seva
acció  contra  les  dones  prostituïdes,  ni  pretendrà  la  seva  penalització  o  sanció,  sinó  que,  en
col•laboració amb l'Administració Central i Autonòmica, proveirà de fons per a serveis socials
integrals que siguin dirigits a qualsevol prostituta que desitgi deixar aquesta ocupació ajudant
a les dones que abandonin la prostitució.

5 – L’ Ajuntament de Reus instarà al Govern Central i Autonòmic perquè estableixi normativa
que  impedeixi  que  els  mitjans  de  comunicació,  tant  impresos  com  a  audiovisuals,  es
beneficien amb l'explotació sexual de les dones oferint serveis sexuals en anuncis o publicitat,
que suposen una forma de col•laborar amb la prostitució que controlen proxenetes i màfies i
una forma de col•laborar amb violència contra les dones.

6  -  Donar  trasllat  de  la  present  Moció  al  Govern  Central,  al  Govern  de  la  Generalitat  de
Catalunya  i  als  Grups  Parlamentaris  del  Congrés  dels  Diputats  i  del  Senat.
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04 Abril 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 (empleneu-ho només en cas que actueu en

LLORENS PEREZ, MARTA

En  l’alimentació,  igual  que  en  qualsevol  altre  àmbit,  el  més  important  és  el  benestar  de  les
persones,  per  això  volem  un  model  que  respecti  i  que  vetlli  per  la  millora  de  condicions  de
vida de la comunitat. I menjar de manera saludable i ser conscient del què i com està elaborat
el que es menja, ens aporta aquestes millores.
Aquesta moció rau d'un interès general a partir de dos motius, per una banda per una millora
de salut alimentària i per l'altra pel foment del comerç local i de proximitat de l'alimentació.
Una  bona  alimentació  permet  una  millora  de  qualitat  de  vida  de  la  població,  i  conèixer  la
cadena  de  producció  permet  a  les  persones  saber  què  és  el  que  consumeixen,  i  per  tant
aconseguim  sobirania  alimentària,  que  no  és  res  més  que  decidir  què  i  com  ens  volem
alimentar. Aquest fet és bidireccional ja que no només beneficia a les persones consumidores
sinó també al  comerç de la  zona que treballa  amb una cadena de producció alimentària,  de
confiança.
Som  conscients  que  en  el  sistema  capitalista  ens  dediquem  a  generar  necessitats  i  no  a
satisfer-les,  pel  que  acabem  convertint-nos  en  consumidors.  Des  de  l'administració  hem  de
garantir  que  les  persones  puguin  gaudir  de  bones  condicions  de  vida  i  això  passa  per
fomentar  pràctiques  responsables  de  consum.

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  DE  LA  CUP  AL/A  LA
PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  07/04/2017  REFERENT  A  LA  REALITZACIÓ  D'UN  ESTUDI  DELS
BENEFICIS ALIMENTARIS DEL PRODUCTE DE PROXIMITAT I POSTERIOR CAMPANYA SOBRE ELS
MATEIXOS.
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Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP demana l'adopció dels següents acords:

1.  Elaborar  per  part  de  qui  correspongui  de  l’Ajuntament  un estudi  per  conèixer  de  primera
mà el  comerç  de  proximitat  del  municipi  que treballa  en  l’àmbit  alimentari.
2.Elaborar  per  part  de  qui  correspongui  de  l’Ajuntament  una  campanya  per  fomentar
estratègies  de  sensibilització,  amb  l’objectiu  d’afavorir  el  comerç  de  proximitat  i  confiança.

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