
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

El civisme és una conseqüència de la convivència. La convivència és una conseqüència de viure
amb seguretat. La seguretat, però, no és conseqüència de tenir un reglament estricte sinó de
gaudir de condicions de vida digna: habitatge, alimentació, salut i accés a l’educació.

Tanmateix, el conflicte és intrínsec a les relacions socials i, nosaltres, com a  societat, hem de
dotar-nos  dels  instruments  necessaris  per  poder-lo  solucionar.  Una  opció,  de  fet  la
normalitzada i establerta socialment, es limita a identificar culpables i víctimes tot seguint un
reglament que estipula un càstig i una compensació segons la gravetat del problema. Al nostre
entendre, la gran majoria de disputes i conflictes poden, no només solucionar-se sense exercir
una lògica repressiva, sinó que poden esdevenir una oportunitat per construir, aprendre i, fins
i tot, crear noves relacions.

La mediació és una pràctica que s’està fent extensa en la mediació de conflictes i que dóna uns
resultats  excel•lents  ja  que  permet  identificar  l’origen  del  problema  quan,  més  enllà  de
preguntar-se què ha passat, ens preguntem per què ha passat. A Reus, tenim la sort de tenir
un equip de medicació molt competent però reduït en efectius, amb gran coneixement però

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 25/01/2018 REFERENT A LA NECESSITAT DE POTENCIAR L'EQUIP DE
MEDIACIÓ DE LA GUÀRDIA URBANA DE REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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sense pressupost, amb uns resultats excel•lents però sense recursos ni capacitat per millorar-
los.

L’equip de mediació de la Guàrdia Urbana de Reus ha fet mèrits suficients per demostrar que
són un servei infravalorat i capat de recursos. Per tots aquests motius, des de la Candidatura
d’Unitat Popular proposem els següents acords:

1- Fer  una  campanya  pública  per  donar  a  conèixer  el  servei  de  mediació  de  la  Guàrdia
Urbana  de  Reus.
2- Dotar  de  més  recursos  econòmics  i  personals  el  servei  perquè  puguin  dur  a  terme la
seva important tasca.

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

22 Gener de 2018

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

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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