
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

El  joc  és  un  instrument  idoni  per  al  desenvolupament  social  i  físic  de  la  personalitat  dels
menors i, encara més, perquè percebin la seva infància com una etapa de benestar i felicitat.
La  Convenció de les  Nacions Unides sobre els  Drets  del  Nen,  ratificada per  Espanya el  1990,
recull al seu article 31 que els Estats “reconeixen el dret del nen al descans i l’esbarjo, al joc i a
les activitats recreatives pròpies de la seva edat (...)”. Per tant, tots els menors tenen dret a que
el  joc  formi  part  de  la  seva  activitat  quotidiana  com  element  essencial  per  al  seu
desenvolupament  evolutiu  i  el  seu  procés  de  socialització.

Per tal que el joc compleixi la seva autèntica funció és necessari que es desenvolupi en unes
condicions  adequades  de  seguretat  i  salubritat  que,  en  el  cas  de  zones  i  instal·lacions
recreatives d’ús públic,  han de ser garantides per les Administracions Públiques.  Per això,  és
necessari que l’Ajuntament de Reus promogui el joc als parcs infantils de titularitat municipal i
ús públic com a contribució a la socialització dels nens i, alhora, vetlli per protegir la seva salut
i integritat física. De fet, és el consistori el responsable del seu manteniment i conservació, fet
que requereix de les corresponents inspeccions i revisions a realitzar per tècnics competents i
qualificats que garanteixin la seguretat en l’ús dels mateixos.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 02/03/2018 REFERENT A LA INSPECCIÓ I RENOVACIÓ DELS PARCS INFANTILS MUNICIPALS
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La  responsabilitat  que  comporta  el  manteniment  i  conservació  d’àrees  de  joc  requereix  del
compliment  d'estàndards  internacionals  que  assegurin  la  seva  correcta  realització  amb  una
periodicitat  definida,  amb uns formats  establerts  i  amb requisits  que abordin totes  les  fases
del  procés:  instal·lació,  inspecció  periòdica,  manteniment  rutinari  i  correctiu,  i  utilització  dels
equipaments  de  les  àrees  de  joc.

Les normes UNE europees proporcionen directrius i estableixen els requisits de seguretat que
han  de  complir  les  àrees  de  joc  i  els  seus  elements,  així  com  la  instal·lació,  inspecció,
manteniment i utilització de l’equipament de les àrees i superfícies, però també proporcionen
directrius per a la realització d’avaluacions de la seguretat i identifiquen aspectes fonamentals
per  al  compliment  d’inspeccions  i  manteniments  que  tractin  d’assegurar  una  adequada
realització  dels  mateixos.

El  control  precís  i  fiable  de les  àrees  de joc  requereix  que es  realitzin  inspeccions i  revisions
periòdiques per  personal  qualificat  en la  matèria,  la  competència  tècnica  i  organitzativa  dels
quals  hagi  estat  acreditada  per  al  desenvolupament  d’aquestes  accions  en  aquest  camp
d’aplicació  específic.

La ciutat de Reus compta amb prop de 80 parcs infantils municipals, que s’han anat envellint i
fent malbé amb el pas dels anys i per no haver-s’hi dut a terme actuacions de manteniment i
renovació per  falta  de pressupost.  És  per  això que urgeix  dur  a  terme una inspecció de tots
ells, per comprovar i definir quin és el seu estat, i posteriorment una campanya de renovació i
reparació dels elements de les zones de joc que ho necessitin.

No oblidem que el Ple d’aquest consistori celebrat el 15 d’abril del 2016 va aprovar una moció
de  Ciutadans  perquè  s’iniciés  una  adaptació  progressiva  dels  parcs  infantils  per  fer-los
accessibles als menors amb problemes de mobilitat,  tant pel que fa als elements de joc com
als accessos i a les diferents àrees d’esbarjo. Aquesta moció no ha arribat a executar-se en el
referent  a  l’adaptació  dels  parcs  infantils  ja  existents,  tot  i  que  segons  informacions  de  la
Regidoria  de  Via  Pública  sí  s’ha  previst  instal·lar  elements  de  joc  adaptats  als  parcs  de  nova
creació.  Per  tant,  la  renovació  d’aquestes  zones  de  joc  haurà  de  tenir  en  compte  aquesta
adaptació.

Per  tots  aquests  motius,  el  Grup  Municipal  de  Ciutadans  proposa  adoptar  els  següents
ACORDS:

Primer.  Que els serveis tècnics de l’àrea de Via Pública de l’Ajuntament de Reus realitzin una
inspecció i revisió de tots els parcs infantils municipals de la ciutat, i posteriorment elaborin un
informe sobre el seu estat actual que estigui finalitzat abans del juliol del 2018.
Segon. Que, a partir de la diagnosi d’aquest informe, l’àrea de Via Pública elabori un calendari i
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un  pla  d’actuacions  per  renovar  i  reparar  els  parcs  infantils  de  Reus,  amb  l’objectiu  que
aquestes  obres  s’iniciïn  com  a  màxim  a  principis  del  2019.
Tercer. Que el pressupost municipal per al 2019 inclogui una partida econòmica que asseguri
la realització d’aquestes actuacions.

26 Febrer 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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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 dia 24 de gener es va fer pública la demanda d' 1 any i mig de presó a la víctima d’un intent
de violació a la  ciutat  de Tarragona per haver-se defensat,  a  banda de la  pena de 4 anys als
que  s’enfronta  l’agressor.  Afortunadament  aquesta  dona  va  ser  absolta,  però  el  cert  és  que
hem  pogut  conèixer  aquests  fets  perquè  ha  estat  notícia  quan  la  realitat  és  que  la  majoria
d’agressions no surten als mitjans de comunicació.  I és que en el cas en què la dona agredida
aconsegueix  fugir  i  decideix  denunciar,  la  situació  de desemparament  és  fa  palesa ja  que es
veu ignorada o culpada per una justícia patriarcal que la responsabilitza i posa el focus en ella i
no pas en l’agressor.

 A aquestes notícies s’hi afegeixen les conclusions que es desprenen del balanç sobre violència
de  gènere  del  passat  2017  al  Camp  de  Tarragona.  Les  dades  generals  de  Generalitat  de
Catalunya mostren un increment del nombre de víctimes, denúncies i detencions, respecte el
2016 i revelen que, de mitjana, cada dia es van interposar cinc denúncies i es van detenir dos
homes per violència masclista.
Les agressions per violència masclista no són problemes individuals,  sinó que són el  resultat
de l’estructura patriarcal en la que vivim i,  com a tal,  són un problema col•lectiu.  Cal trencar

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR I LA
PLATAFORMA 8 DE MARÇ DE REUS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 05/03/2018 REFERENT A
LA IMPARTICIÓ DE TALLERS GRATUÏTS D’AUTODEFENSA FEMINISTA
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amb  la  normalització  que  empara  i  invisibilitza  la  violència  de  gènere  i  és  imprescindible  el
compromís  de  les  administracions  públiques  per  eradicar-la.  Les  campanyes  de  prevenció  i
sensibilització són necessàries i útils si es doten de prou recursos econòmics, però cal anar un
pas més enllà.
Una bona iniciativa que s’està duent a terme a diferents municipis  és la  impartició de tallers
gratuïts  d’autodefensa  feminista  per  a  dones,  tal  com  està  duent  a  terme  l’Ajuntament  de
Palma, dins del projecte "No i punt! Palma lliure d'agressions sexistes". Es tracta de tallers que
combinen  tècniques  d'apoderament  conjunt  de  les  dones  com  treballar  l'autoconfiança  i  la
consciència de les pors amb l'adquisició de tècniques físiques per a poder respondre davant
una amenaça.

Aquests tallers d’autodefensa feminista no es limiten només a donar eines davant agressions
a l’espai  públic,  sinó que també proporciona recursos a l’hora d’identificar  comportaments o
dinàmiques  nocives  amb  persones  properes.  Recordem  que  la  majoria  d’agressions  no  es
donen  amb  desconeguts,  sinó  que  es  donen  en  espais  de  confiança  per  a  la  agredida
(amistats, família, parella...). És important, també, que els tallers siguin d’una durada mínima i
no  sigui  una  cosa  d’un  dia  puntual,  ja  que  aquestes  tècniques  s’adquireixen  de  manera
gradual.
Massa sovint ens trobem amb la paradoxa que s’acostuma a dipositar tota la responsabilitat
sobre les dones a l’hora d’evitar agressions per violència de gènere, en comptes de centrar o
compartir  els  esforços  en  accions  que evitin  que els  homes les  cometin.  En  aquest  sentit  és
importantíssima la  tasca educativa  preventiva  que se  centra  en les  masculinitats.  Tanmateix,
donat  l’augment  d’agressions  considerem  imprescindible  impulsar  mesures  directes  de  xoc
com  la  que  ens  ocupa.

Per tots aquests motius el Grup Municipal de la CUP, en col•laboració amb La Plataforma 8 de
març de Reus, proposa al Ple de l'Ajuntament, l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER:  Que  l’Ajuntament  de  Reus,  per  mitjà  del  servei  del  SIAD,  impulsi  tallers  gratuïts
d’autodefensa  feminista  per  a  dones  de  manera  regular  a  tots  els  centres  cívics  de  la  ciutat,
així  com a  altres  equipaments  públics.

SEGON: Que aquests tallers comencin a impartir-se el segon semestre de 2018 com ampliació
dels tallers per a dones que ja s'ofereixen de manera gratuïta al SIAD.

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

Des de la Cup entenem que més enllà de grans esdeveniments que poden projectar la ciutat,
hi  ha la cultura de base, la popular.  Popular,  no s’ha de confondre amb tradicional,  sinó que
ens referim a la que sorgeix del poble, des de les persones que el conformem i, sobretot, de
les persones treballadores de la cultura o sigui, les creadores o artistes. Tanmateix, en aquest
sac,  també  hi  hem  d’incloure,  no  professionals  que  formen  part  de  col•lectius  culturals  de
qualsevol  disciplina  i  així  ho  expressen.  Cultura  popular  també és,  doncs,  comptar  amb tots
aquests creadors, artistes de proximitat, perquè puguin tirar endavant els seus projectes i fer-
los  avinents  a  la  població.  La  cultura  sorgida  de  la  gent  és  la  que  presenta  manifestacions
innovadores, revulsives, que ens fan reflexionar sobre la societat en què vivim i ens desperten
el sentit crític.

Amb  l’anunci  de  Reus,  Ciutat  de  la  Música  2018,  com  a  rèdit  de  Reus  Capital  de  la  Cultura
Catalana, ens hem trobat amb una política de fets consumats, sense saber res del que significa
a nivell pràctic. Ni la regidora de cultura ni l’alcalde no han presentat cap mena d’objectiu, de
programació o proposta a discutir. No s’ha passat per cap comissió ni taula de debat ni Consell
general i, que sapiguem, per cap grup d’experts, de treballadors de la cultura

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  05/03/2018  REFERENT  A  L’ESDEVENIMENT  REUS,  CIUTAT  DE  LA
MÚSICA
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de la ciutat.

Davant  la  manca  de  proposta,  però  aprofitant  l’anunci  “Reus,  Ciutat  de  la  Música  2018  que
s’afirma i que entenem, doncs, que es durà a terme, el grup Municipal de la CUP demana que:

1)  Que  sigui  una  mostra  de  TOTA  L’ACTIVITAT  MUSICAL  de  Reus  en  conjunt,  més  enllà  del
centre o només d’artistes consagrats que ja ocupen un lloc visible i que arribi a tots els racons
així com que no se centri, tan sols, a portar figures de lluïment que vindran a actuar un dia en
un lloc concret i marxaran sense deixar pòsit.

2)  Que paral•lelament a la celebració,  el  pressupost contempli  un estudi de quin panorama i
fets  musicals  tenim  a  la  ciutat,  de  tota  la  ciutat  i  que  inclogui  la  condició  musical  de  les
persones: professionals i no professionals per tal que ens quedi una radiografia veritable que
ajudi a detectar mancances i potencialitats.

3)  Que  s’estableixin  zones  fixes  amb  programació  constant  per  a  músics,  amb  el  permís
pertinent i  cartell  identificatiu com es fa a moltes ciutats europees que fan visible el  codi QR
dels  músics.  I  que això quedés com a rèdit  de Reus amb posterioritat  al  Ciutat  de la  Música
2018.

4) Que quan hi hagi iniciatives noves es consensuïn en el marc adequat dins de la institució de
manera que tots els grups municipals en puguin participar i entrar a debat.

5)  Que  d’ara  en  endavant,  les  decisions  de  fets  culturals  per  a  la  ciutat  es  facin  via  procés
participatiu, com a mínim dels col•lectius interpel•lats, respectant així les veus de la ciutadania
i l’evolució cap a  la democràcia participativa.

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

27 Febrer 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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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

L’escola  pública  és  un  instrument  de  cohesió  social  i  d’igualtat  d’oportunitats  i  qualsevol
decisió en contra de la qualitat educativa hipoteca el futur dels nostres fills i filles. Per això, les
administracions,  i  sobretot  els  ajuntaments,  han  de  vetllar  per  mantenir  la  qualitat  de
l’educació  i  el  sistema  públic  d’ensenyament.  En  cap  cas,  no  es  poden  aplicar  mesures  ni
justificar  retallades  per  motius  d’ordre  demogràfic  o  econòmic.  Qualsevol  decisió  que  afecti
l’escola  pública  s’ha  de  prendre  per  criteris  estrictament  educatius.

Les darreres setmanes, qüestions com el tancament de grups, la massificació de les aules, els
desequilibris entre centres i canvis en el sistema d’adscripció, ha aixecat fortes protestes de la
comunitat  de  pares  i  mares  d’alumnes  que  van  arribar  a  plantejar-se  una  manifestació  en
defensa  d’una  escola  pública  de  qualitat  a  la  ciutat.

El principal motiu de la seva queixa era l’adscripció única plantejada per la Generalitat de cara
al curs vinent, una decisió presa sense tenir en compte el parer de les famílies i que, finalment,
que  s’ha  aturat  per  la  pressió  dels  pares  i  mares,  tot  i  que  des  de  l’administració  s’havia
justificat la mesura per qüestions de compliment de la normativa. Les famílies havien encetat

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL DEL DIA 05/03/2018 REFERENT A LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA
EN LA PRESA DE DECISIONS QUE AFECTIN LA QUALITAT DE L’ESCOLA PÚBLICA A LA CIUTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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un  procés  de  recollida  de  signatures  en  contra  de  la  mesura  a  través  de  la  plataforma
Change.org  i  havien  presentat  una  queixa  formal  davant  el  Síndic  de  Greuges  de  Catalunya.

Aquests  fets  fan palès  que l’administració  no pot  aplicar  mesures en l’àmbit  de l’educació   a
esquenes de les famílies, ni dels alumnes ni del professorat. La comunitat educativa té dret a
participar en la presa de decisions que afectin la qualitat de l’escola pública i puguin posar en
perill  l’equitat  del  sistema.  Ha  quedat  demostrat  el  fracàs  de  la  proposta  d’adscripció  única,
així  com  també  el  fet  que  altres  decisions  equivocades  del  govern  de  la  ciutat  en  l’àmbit
educatiu, estan provocant problemes pel que fa a la inclusió, la cohesió social i l’equitat entre
els nenes i nenes. I la comunitat educativa hi té molt a dir.

La  baixa  natalitat  mai  pot  ser  una  excusa  per  empobrir  l’educació  pública,  suprimint  grups  i
línies, tancant centres i retallant les plantilles de professorat. Ben al contrari, ha de convertir-
se en una oportunitat per garantir i millorar la seva qualitat adoptant mesures com la baixada
de la ràtio d’alumnes per classe.

Els darrers anys, les decisions dels governs del PP, a l’Estat, i  de CiU, a la Generalitat,  han fet
molt  de  mal  a  l’educació  pública,  amb  la  complicitat  del  govern  de  la  ciutat  que  ha  permès,
entre d’altres, que a Reus s’hagin perdut 9 grups de P3, i dos més anunciats per al curs vinent,
mentre que altres centres s’han hagut d’augmentar les ràtios d’alumnes per aula,  segons les
queixes  expressades  per  diverses  famílies  i  malgrat  que  la  regidora  d’Ensenyament  ho  hagi
negat  a  la  Comissió  informativa  de  serveis  a  les  persones,  tot  i  fonamentar-ho  amb  dades
actualitzades  reiteradament  demanades  per  aquest  grup  municipal.

I, en aquest sentit, a més d’haver presentat diverses iniciatives al Ple per millorar la situació, el
nostre  grup  ha  encetat  un  procés  de  recollida  de  signatures  a  totes  les  escoles  públiques
contra el tancament de grups, a favor de la reducció de ràtios i de la distribució equitativa de
l’alumnat i  un major  equilibri  entre l’oferta i  la  demanda al  conjunt  de centres docents de la
ciutat  per  evitar  l’estigmatització  d’algunes  escoles.  Cal  destacar  que  algunes  AMPES  han  fet
una  acció  similar.

1.- Que l’Ajuntament de Reus es comprometi a realitzar processos de participació efectiva de
tota la comunitat educativa en totes les decisions que afectin l’escola pública a la ciutat.
2.-  Que  l’Ajuntament  de  Reus  modifiqui,  a  partir  de  la  preinscripció  del  curs  2018-2019  el
model de zonificació escolar per corregir els desequilibris que actualment ha generat el model
3+2 als diferents centres docents de la ciutat.
3.-  Que  l’Ajuntament  de  Reus  dugui  a  terme  totes  les  accions  necessàries  perquè  el
departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya:
a)  no suprimeixi  cap més grup ni  línia  de P3 al  les  escoles  públiques de la  ciutat  respecte al
curs  2017-2018.
b) garanteixi la reducció de la ràtio d’alumnes per grup per tal d’afavorir el no tancament de

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

Pàgina 2 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:2018009793
Data: 28-02-2018 08:46:53

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 28/2/2018
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2018BC21B0DB546268F355D3576DBF4B1EAAF793A8C30228084702



grups. La qualitat educativa i la distribució equitativa.

28 Febrer 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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