
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

En los últimos años, las apuestas se han convertido en una moda entre los jóvenes españoles.
La posibilidad de acceder mediante dispositivos móviles a las distintas casas de apuestas, que
además  se  publicitan  sin  pudor  en  todos  los  medios  (preferentemente  acompañando  a
acontecimientos  deportivos),  posibilita  a  los  jóvenes  un  acceso  al  juego  sin  límites  ni
obstáculos a través de móviles, tabletas, ordenadores, etc., que constituyen verdaderas armas
al alcance de todos ellos.

En el año 2017, se movieron en España unos 5.000 millones de euros en apuestas deportivas.
Participaron en ellas unos 700.000 españoles, de los cuales un tercio no superan los 25 años.
Estos  datos  facilitados  por  la  Dirección  General  de  Ordenación  del  Juego  del  Ministerio  de
Hacienda  y  Función  Pública  deberían  crear  una  evidente  alarma  ante  el  alza  imparable  que
supone  esta  moda  y  que,  sin  duda,  ha  creado  nuevas  patologías  médicas,  necesitadas  de
tratamiento  y  de  centros  de  desintoxicación  para  los  jóvenes  adictos  a  las  apuestas.

Tampoco podemos olvidar las casas de apuestas y juegos presentes de forma física en nuestra
ciudad. Si bien es cierto que en ellas no se permite la entrada a menores de 18 años, no es

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA  05/11/2018  REFERENT  A  LA  PREVENCIÓN  DE  LA  ADICCIÓN  AL  JUEGO  POR  PARTE  DE
MENORES  DE  EDAD
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menos cierto que la picaresca de los menores de edad para apostar a través de un mayor o
intentar colarse de forma reiterada en estos locales hace muy difícil impedir su acceso directo
o indirecto. Picaresca que utilizan también en las apuestas online, introduciendo el nombre de
algún amigo o familiar y los datos de éstos, habiéndose detectado esta actitud en niños de 13-
14 años de forma asidua.

Ante todo ello, sólo cabe una solución, y es la prevención y la concienciación del menor desde
edades  adolescentes  y  preadolescentes  del  problema que  supone  la  adicción  al  juego,  pues
sólo  así  conseguiremos  evitar  frustraciones  y  crear  enfermos  e,  incluso,  delincuentes  que
roban dinero porque necesitan su “dosis” diaria de efectivo económico para dedicarla al juego.

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

Primero. Elaborar una campaña escolar de concienciación a los menores a partir de 12 años
de  las  consecuencias  negativas  que  conlleva  el  abuso  de  las  apuestas  entre  los  jóvenes  y  la
conveniencia  de  apartarse  de  estos  hábitos  nocivos,  especialmente  a  edades  tempranas.

Segundo. Elaborar también una campaña de concienciación destinada a los padres y/o tutores
legales  de los  menores  sobre los  riesgos que entraña el  juego y  las  altas  cifras  de ludopatía
que se  están registrando entre  los  jóvenes.

Tercero. Estudiar la posibilidad de llevar a cabo las modificaciones urbanísticas pertinentes en
el  POUM  a  fin  de  evitar  la  apertura  de  casas  de  apuestas  y  juego  en  las  proximidades  de
centros  educativos  de  nuestra  ciudad.

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

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  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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.

MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

La  manca  de  places  als  centres  públics  de  secundària  de  la  ciutat  està  provocant  una
sobresaturació  d’alumnes  per  grup.  Les  dades  de  matriculació  dels  darrers  cursos  escolars
posen  de  manifest  aquesta  massificació.

Decisions errònies del govern municipal com la d’eliminar els dos instituts escola programats a
la ciutat, l’Isabel Besora i Els Ganxets, que van quedar en centres de primària, han contribuït a
aquesta  massificació  a  les  aules,  fet  que  des  del  PSC  considerem  una  agressió  contra  la
qualitat  educativa  perquè  redueix  l’atenció  individualitzada  a  l’alumnat  i  afavoreix  la
segregació  escolar.

Reus necessita un govern que defensi la qualitat de l’educació, que cregui en l’educació pública
i treballi en la direcció correcta perquè la ciutat torni a ser pionera i referent en aquest camp.

Reus  necessita  un  govern  que  treballi  amb  previsió  i  planificació  per  donar  resposta  a  les
necessitats  d'escolarització.  Estan  arribant  als  instituts  els  fills  del  boom  de  la  natalitat.  Les

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  05/11/2018  REFERENT  A  L’AMPLIACIÓ  DE  GRUPS  D’EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA  ALS  CENTRES  EDUCATIUS  PÚBLICS  DE  LA  CIUTAT
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dades  demogràfiques  ja  feien  preveure  l’actual  increment  de  demanda  a  l’ESO,  que
s’intensificarà  els  propers  cursos.  La  situació  demostra  que  el  govern  no  ha  treballat  en  el
sentit  de  poder  oferir  noves  línies  que  permetin  als  alumnes  i  professors  treballar  en
condicions  adequades,  que  no  massifiquin  les  aules  en  alguns  centres,  i  no  provoquin  la
derivació  d’alumnat  cap  a  centres  que  no  són  el  de  preferència.

Per tal de posar remei a aquest dramàtic i vergonyós desgavell i per tal que la ciutat de Reus
pugui garantir que els instituts públics assumiran noves promocions sense saturar les aules, el
Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament de Reus

1. Que  l’Ajuntament  treballi  per  a  l’obertura,  de  cara  al  curs  vinent,  de  nous  grups  als
centres  públics  de  secundària  i  es  replantegi   la  posada  en  funcionament  del  model  dels
instituts escola, prioritzant els centres de primària públics on s’han tancat grups.

2. Que  la  viabilitat  d’aquestes  dues  opcions  s’estudiïn  en  el  marc  de  la  Comissió  d’
Escolarització  equilibrada.

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

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  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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 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

El model econòmic de la nostra ciutat com és conegut ha girat sempre en l’entorn al comerç
de  proximitat  i  al  turisme,  vinculat  a  gran  llegat  modernista,  acompanyat  d´un  gran  teixit
empresarial  nascut  d´aquesta  iniciativa  comercial.
El que volem fer amb aquesta moció és millorar-lo i dotar-lo de eines o mitjans a l´ abast de
l´Ajuntament de la mà de la societat civil i empresarial per fer-ho més competitiu i atractiu a l
´exterior amb uns principals objectius:
1.- Posicionar-nos com a motor de l’activitat econòmica a la demarcació.
2.- La defensa de l´ innovació com un element diferenciador.
3.- Dotar-nos de les eines per retenir el talent de casa nostra.
Tot  això  amb  l  ´ajuda a  l  emprenedor  és  pot  aconseguí,  creant  un model  econòmic  que es
basi  tant  en  la  competitivitat  com  en  la  innovació,  sustentada  en  la  recerca  i  el
desenvolupament.
El  Partit  Popular defensa que s´ha d´impulsar  una política municipal que ajudi a generar la
confiança necessària als emprenedors, mitjançant un increment dels incentius per a impulsar
la  dinamització  econòmica  i  creant  ponts  d´estreta  col·laboració  entre  tots  els  agents
implicats.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS AL/A
LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  05/11/2018  REFERENT  A  PER  BONIFICACIONS  IBI  I  IMPOSTOS
MUNICIPALS  A  EMPRESES  I  EMPRENEDORS  .
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En  aquest  sentit  fomentarem  les  ajudes  i/  bonificacions   fiscals  per  a  tots  aquells
emprenedors  que  pretenguin  instal·lar  la  seva  empresa  a  Reus  a  traves  de  mesures  com  la
reducció d´impostos en els dos primers anys d´alta d´autònom o d´establiment del  negoci.
Per aquest motiu el Partit Popular formula aquesta Moció amb els  següents acords:

Primer.-  Instar  a  l´ Ajuntament  de  Reus a   la  reducció  del  95%  dels  impostos   vinculats  a
l’establiment d’un negoci durant els primers 2 anys  als emprenedors que iniciïn una activitat
empresarial a la ciutat de Reus.

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

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  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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 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

El passat any 2017 segons dades de Serveis Socials 470 famílies van presentar la sol·licitud de
subvenció contra la pobresa energètica a la nostra ciutat de Reus.
En aquest sentit seguir treballant perquè persones o famílies vulnerables continuïn avançant
en la  millora  o  objectiu  per  una major  eficiència  i  responsabilitat  en  el  consum de l´energia
elèctrica  i  de  gas  és  una responsabilitat  de  tots,  sense  exclusions.
Aquest  és  el  cas  del  projecte  de  la  Fundació Naturgy que  impulsa  un  Fons  de  Rehabilitació
energètica d´habitatges orientat a persones o famílies vulnerables amb els següents objectius:
1.- Donar suport als col·lectius més desfavorits,
2.- Millores en matèria de rehabilitació, equipament i eficiència energètica a habitatges.
3.- Actuacions d´adequació a la normativa bàsica. i complir amb la normativa de seguretat en
l´ àmbit d´electricitat i de gas.
En  aquest  segon  punt  és  summament  important  per  desenvolupar  aquest  projecte
l´ implicació  d´entitats  del  Tercer  Sector  que  treballen  i  tenen  un  coneixement  de  les
situacions  més  desfavorables  i  la  futura  seva  aplicació.
A data d´avui l ´Ajuntament de Reus a través d´aquestes entitats del Tercer Sector pot donar

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS AL/A
LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  05/11/2018  REFERENT  A  PER  DESENVOLUPAR  EL  PROJECTE
FUNDACIÓ  «NATURGY»  A  REUS.
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suport institucional i  la Regidoria de Serveis Socials pot impulsar conveni de col·laboració i/o
acords per assolir  que aquest projecte sigui  una realitat a la nostra ciutat,  ja que moltes
d´aquestes entitats tenen establit convenis amb la nostra corporació municipal.
Si tenim de referència que actualment l ´Ajuntament de Tarragona ja està treballant en aquest
projecte i que la nostra corporació municipal es pot adherir i/o desenvolupar en aquest sentit
el  Partit Popular formula aquesta Moció amb els següents acords:

Primer.-  Instar  a  l´ Ajuntament  de  Reus a  través de  la  Regidoria  de  Serveis  Socials  de  donar
suport  institucional  en els  paràmetres legals  vigents per desenvolupar el  Projecte Naturgy  a
Reus.

Segons,. Instar a la Regidora de Serveis Socials a la convocatòria extraordinària del Consell de
Serveis Socials per establir el camp de treball per executar el Projecte  Naturgy a Reus.

Tercer.- Comunicar els acords a les entitats del Tercer Sector de la nostra ciutat

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

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  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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

Si bé és cert que caldria debatre en profunditat sobre el model de fiscalitat que fixen les lleis
estatals  i  autonòmiques,  i  que  hagués  estat  engrescador  realitzar  un  debat  en  el  transcurs
d'un procés constituent de la nova República Catalana independent després del 27 d'octubre
de  l'any  passat,  la  realitat  encara  ens  marca  uns  àmbits  legislatius  dins  d'un  marc  Espanyol
com el fet que els municipis són l’administració pública més propera a la ciutadania, però són
també l’administració que té menys capacitat per regular els seus pressupostos d'acord amb
aquest marc cada vegada més recentralitzador.
En  efecte,  una  part  considerable  de  les  finances  dels  governs  locals  està  regulada  per  Llei
d'Hisendes  Locals  (Ley  39/1988,  de  28  de  diciembre,  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales)  i
Decret legislatiu 2/2003, de  2 d'abril,  pel  qual s'aprova el  Text refós de la Llei  municipal i  de
règim local  de Catalunya,  entre altres i  per tant no pot ésser modificada pels municipis,  sinó
pel  Parlament  espanyol.  D’altra  banda,  una  part  significativa  del  pressupost  prové  de
transferències  de  l’Estat  Espanyol.  Així  doncs,  els  municipis  tenen  un  marge  limitat  per  a
decidir  sobre  les  seves  polítiques  fiscals.
Malgrat aquesta limitació, existeixen marges per a definir un tipus de fiscalitat que defineixi, si
hi ha voluntat d'un govern, una ciutat on les persones siguin al centre de les polítiques

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 05/11/2018 REFERENT A MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA
D'UNITAT POPULAR DE REUS EN RELACIÓ A LA CREACIÓ D'UNES ORDENANCES FISCALS MÉS
PROPERES A LA CIUTADANIA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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públiques i una  opció contundent i radicalment democràtica seria  buscar com racionalitzar la
recaptació d’impostos d’acord amb uns criteris de justícia, cura del medi ambient i solidaritat
que, amb fets concrets es resoldria amb l'aplicació d' uns impostos que no fossin lineals, sinó
que pagui més qui més té i menys qui menys té, en altres paraules «no pagar més del que et
toca»,  lema  sota  el  qual  la  Candidatura  d'Unitat  Popular  va  iniciar  una  campanya  a  peu  de
carrer  la  setmana  passada.
En aquesta  campanya,  donem a conèixer  les  nostres  propostes   que hem estat  treballant  al
llarg d'aquests quatre anys de mandat i que es relacionen intrínsicament amb aquests criteris
de  racionalització  I  progressivitat  en  la  recaptació  perquè,  sens  dubte,  són  mesures  que
beneficien  la  ciutadania  de  Reus  en  tots  els  sentits,  i  en  concret,  les  classes  populars.
Ara  bé,  malgrat  un  context  com  l'actual,  en  què  tenim  un  govern  que  simplement  modifica
unes ordenances fiscals amb un criteri purament de recaptació i totalment mercantilista, i on
les  nostres  mesures  no  han  estat  escoltades  en  absolut,  creiem  que  és  un  deure  com  a
respresentants  públics  apropar  tota  aquella  informació  que  sigui  útil  per  a  la  ciutadania  a
l'hora  de  garantir  un  accés  de  tots  els  reusencs  i  les  reusenques  als  serveis  municipals  i  fer
front a aquests impostos desorbitats. Aquest ajuntament per acord de Ple, garanteix diferents
bonificacions  i  exempcions  a  col.lectius  determinats:  famílies  nombroses,  persones  amb
diversitat,etc., així com fomenta l'economia a través d'incentius a petites i mitjanes empreses.
Tanmateix, aquests ajuts tenen «caràcter pregat» i això vol dir que si la persona interessada no
ho demana, l'Ajuntament no té obligació d'informar-ne.
La desconeixença per part de la ciutadania del contingut de les ordenances, del seru caràcter
pregat, i de les bonificacions i exempcions que s'hi contemplen, provoca que molts reusencs i
reusenques que tindrien dret a beneficiar-se d'aquestes polítiques, no hi puguin tenir accés.
Tenint en compte que l'aprovació de bonficacions i exempcions són una mesura per fomentar
una reducció de la  desigualtat  social  i  garantir  l'accés de tots  i  totes  les  persones als  serveis
més bàsics,  creiem que és un deure de l'Ajuntament d'informar degudament a  la  ciutadania
dels  drets  que tenim.

Per tot això, la Candidatura d'Unitat Popular presenta els següents acords:

1)  Suprimir  «el  caràcter  pregat»  de  les  bonificacions  i  exempcions  que  es  regulen  en
cadascuna  de  les  ordenances  fiscals.
2)  Realitzar  una  campanya  activa  de  promoció  i  divulgació  dels  drets  que  té  la  ciutadania  a
acollir-se  a  aquestes  bonificacions  i  exempcions  en  les  diferents  ordenances  fiscals  de
l'Ajuntament  de  Reus.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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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  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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

La  Revolució  de  Setembre  de  1868,  anomenada  també  la  Gloriosa,  fou  un  moviment
revolucionari  arreu  de  l'estat  espanyol  que  provocà  el  destronament  de  la  reina  Isabel  II  i
encetà  un  nou  període  polític,  el  Sexenni  Democràtic.

La revolució fou resultat d'un pacte entre sectors opositors a la monarquia borbònica: lliberals,
moderats o republicans. Començà amb un aixecament militar liderat per Joan Prim i Francisco
Serrano,  però aviat  comptà amb un ampli  suport   popular.  La  revolució  política  posterior  va
portar  a  la  proclamació  de la  Primera República  espanyola.

Reus fou una ciutat destacada en aquell moment, amb una junta revolucionària que, més enllà
de la situació política general, esdevingué avançada en àmbits com les llibertats individuals i el
laïcisme i va esdevenir un referent del republicanisme per al conjunt de l'estat.

«A partir del 2 d'octubre de 1868 la Junta Revolucionària provisional desenvolupà una activitat
frenètica [...] La síntesi del pensament de la Junta reusenca es troba en el programa, molt més
ideològic que d'actuació concreta, que constitueix possiblement la proposta més avançada de

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 05/11/2018 REFERENT A MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR CUP EN RELACIÓ A LA TRADICIÓ REPUBLICANA DE REUS I A L’ABOLICIÓ DE
LA MONARQUIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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totes les formulades a l'estat [...] Reivindicava la sobirania popular, el sufragi universal masculí,
les  llibertats  de  premsa,  ensenyança,  culte,  comerç,  crèdit,  reunió  i  associació,  la  unitat  de
legislació, l'abolició de la pena de mort, dels monopolis estatals, dels consums, de les quintes i
de  la  matrícula  de  mar  (la  lleva  per  a  la  marina),  estalvia  l'habeas  corpus,  la  reforma  dels
aranzels,  la  invioabilitat  de  domicili  i  de  correspondència,  i  reclamava  el  judici  per  jurats,  la
contribució  única  i  la  descentralització  administrativa.»

(Pere Anguera, Història general de Reus, vol.3 p. 118)

A Reus es va celebrar el primer matrimoni civil, que es va promulgar el 20 d'octubre de 1868,
abans de la llei estatal que el legalitzava. El primer casament va tenir lloc el 14 de novembre. Al
saló de Plens hi ha la placa que ho recorda.
També fou la primera ciutat on es va inscriure al registre civil  un nadó sense ser prèviament
batejat.
En  la  mateixa  línia,  s'ha  de  situar  la  construcció  del  Cementiri  General  de  Reus  (1870)  per  a
tota la ciutadania, independentment de les seves creences religioses. Fou el primer cementiri
laic  i  municipal  de  l'Estat  espanyol,  concebut  per  a  enterrar-hi  persones  sense  distinció  de
religió  ni  ideologia  i  presidit  per  l'estàtua  del  déu  Cronos  i  que  fou  retirada  durant  el
franquisme.
I la Festa Major de Sant Pere fou abolida el 1869, per passar a denominar-se Festa popular del
29 de juny.

Així  doncs,  Reus  fou  una  ciutat  clarament  republicana.  Al  novembre  de  1868  es  produí  una
gran manifestació de milers de persones a favor de la República. Durant el carnaval de 1869,
els joves recollien diners pels presos i exiliats republicans, amb una ronda que va recórrer els
carrers, cosa que demostra que la història és cíclica. Actualment no han canviat ni l'anhel de
llibertat del poble ni el paper de la monarquia.

La  tardor  de  1869  es  produí  una  insurrecció  dels  republicans  federalistes  contra  el  govern
provisional  que  volia  restaurar  la  monarquia  i  el  2  d'octubre  de  1869,  Reus  va  proclamar  la
República.

Tinguem present que el poble es va revoltar, fa 150 anys i va sortir al carrer al crit de: —morin
els Borbons! contra la mateixa dinastia que avui, en la persona de Felip VI, justifica la repressió
i la violència contra un poble que vol decidir lliurement el seu futur.

1/Que  l'Ajuntament  commemori  adequadament  els  150  anys  d'uns  fets  (1868-1869)  que
evidenciaren  el  caràcter  inequívocament  progressista  i  republicà  de  la  ciutat  i  difongui,
mitjançant  accions  culturals  i  de  memòria  històrica,  les  similituds  entre  aquell  moment  i
l'actual.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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2/Que Reus es declari  municipi  republicà i  l’Ajuntament ho plasmi,  més enllà del simbolisme,
en la retirada ràpida i  definitiva dels símbols monàrquics del nostre Palau Consistorial.

3/Que l'Ajuntament de Reus declari persona non grata al monarca Felip VIè

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  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del

Pàgina 3 de 3
Plaça Mercadal, 1 • 43201 Reus

Tel. 977 010 010 • Fax 977 010 210
oac@reus.cat • www.reus.cat

Aquest tràmit es pot fer telemàticament des de
l’oficina virtual de www.reus.cat

OAC

Registre Entrada Ajuntament de REUS
Núm:2018051405
Data: 30-10-2018 10:04:46

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 30/10/2018
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 201830541AADCA602F90830344D7477A713AB1D6958E1030100459


