
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

Els veïns de la nostra ciutat, quan han de realitzar tràmits amb l’Ajuntament de Reus o d’altres
Administracions, sovint han de passar per un llarg procés burocràtic que resulta pesat i que en
moltes  ocasions  pot  dur  un  ciutadà  a  recórrer  diverses  dependències  no  només  municipals,
sinó  també  provincials  o  fins  i  tot  autonòmiques.  Eines  com  la  finestreta  única  empresarial
faciliten  als  reusencs  el  fet  de  dur  a  terme aquests  tràmits.  Per  això,  l’Ajuntament  hauria  de
posar a l’abast dels veïns de Reus tots els mecanismes disponibles per ajudar-los en aquestes
tramitacions i fer-les més fàcils i suportables.

L’any 2006, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) va signar un conveni amb
la  Dirección  General  de  Tráfico  (DGT)  per  a  l’intercanvi  d’informació  i  la  mútua  col·laboració
administrativa, és a dir,  per permetre que els ciutadans puguin acudir al seu ajuntament per
obtenir informació i/o realitzar totalment o parcialment tràmits administratius relacionats amb
la DGT.

Reus forma part de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i, alhora, la FMC té en vigor
un protocol-conveni amb la FEMP, beneficiant-se així de les seves propostes i actuacions. Però,

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 11/06/2018 REFERENT A L’ADHESIÓ AL CONVENI AMB LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
(DGT) PER A LA COL·LABORACIÓ ADMINISTRATIVA I L’INTERCANVI D’INFORMACIÓ
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no obstant això, i a diferència de molts altres municipis de la província de Tarragona (com ara
Tortosa,  Valls,  Montblanc  o  el  Vendrell),  de  Catalunya  i  de  tot  l’Estat,  Reus  encara  no  s’ha
adherit  al  conveni  de  col·laboració  entre  la  FEMP  i  la  DGT.

Aquest conveni suposa que els veïns del municipi adherits no hagin de desplaçar-se a les seus
provincials  de la  DGT per  a  tràmits  i  notificacions  com per  exemple  el  canvi  de  domicili  dels
permisos  de  circulació  o  conducció,  la  baixa  de  vehicles  o  l’actualització  de  les  dades  que
consten  els  Registres  de  Vehicles  i  de  Conductors  i  Infractors,  a  efectes  de  l’Impost  sobre
Vehicles  de  Tracció  Mecànica  (IVTM).  Amb  l’adhesió  a  aquest  acord,  els  ciutadans  de  Reus
podrien realitzar aquestes gestions a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament o a la
dependència  municipal  que  es  cregui  oportuna  a  tal  efecte,  amb  el  consegüent  estalvi  de
temps  i  de  diners.

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

Primer.  L’adhesió  de  l’Ajuntament  de  Reus  al  conveni  entre  la  Federació  Espanyola  de
Municipis  i  Províncies  (FEMP)  i  la  Dirección  General  de  Tráfico  (DGT),  perquè  els  ciutadans
puguin realitzar els tràmits administratius relacionats amb la DGT previstos en aquest conveni
des del consistori i d’una manera més fàcil i àgil.

Segon.  Facultar  l’alcalde  de  Reus  o  el  regidor  que  aquest  delegui  per  a  l’execució  de  l’acord
anterior.

Tercer. Que, un cop es formalitzi aquesta adhesió al conveni amb la DGT, l’Ajuntament de Reus
la  difongui  i  en  doni  la  publicitat  necessària  a  través  de  tots  els  canals  de  comunicació  del
consistori  per  tal  que  els  veïns  de  la  ciutat  coneguin  els  avantatges  burocràtics  del  conveni.

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

05 Juny de 2018
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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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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

Finalment, el passat 24 de maig, la Regidoria d'Ensenyament, juntament amb l'equip tècnic, va
presentar  els  resultats  de  l'estudi  “L'escolaritat  a  Reus:  avaluació  de  la  política  educativa
municipal  per  a  l'equitat”.

Pel nostre grup municipal, la realització d'aquest estudi va ser una de les condicions essencials
per tal d'abstenir-nos en els pressupostos 2016 ja que havia estat una petició consensuada per
tot el Consell Escolar Municipal i demanada reiteradament i que el govern de Carles Pellicer va
deixar de banda perquè creia que no era una prioritat en el seu primer mandat (2011-2015).
Per nosaltres, i  creiem que per totes aquelles formacions polítiques amb valors republicans i
de  justícia  social,  l'educació,  i  òbviament  l'educació  pública  i  de  qualitat,  ha  de  ser,  per
obligatorietat,  una  prioritat  tant  a  nivell  de  línia  ideològica  com  pressupostària  i,  per  tant,
hauria  de  ser  un  fet  nuclear  i  bàsic  en  la  nostra  agenda  política  municipal  i  així,  també,
treballar  conjuntament  amb  tots  els  agents  i  comunitat  educativa  de  la  ciutat.

Justament, la Regidoria d'Ensenyament ha canviat el seu discurs, i ara sí que es planteja el

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 11/06/2018 REFERENT A MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA
D'UNITAT  POPULAR  EN  RELACIÓ  A  L'APLICACIÓ  DE  MESURES  D'ÀMBIT  MUNICIPAL  QUE
SUGGEREIX  L'ESTUDI  SOBRE  L'EQUITAT  A  REUS  PER  TAL  DE  FER  FRONT  A   LA  SEGREGACIÓ
ESCOLAR.
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repte de promoure una ciutat més inclusiva i més equitativa, i per tant, ara també defensa que
l'estudi sobre escolaritat de la ciutat és una eina imprescindible. Ara bé, ens hem de lamentar
que  hàgim  hagut  d'arribar  fins  el  2018  per  adonar-nos  dels  desequilibris  que  els  nostres
centres educatius públics han patit en relació a la preferència pels centres concertats i que la
mateixa  xarxa  pública  hagi  hagut  de  patir,   i  estigui  patint,  competència  entre  els  diferents
centres  públics.

Les  dades  són clares  i  s'han  anat  recordant  però  convé  repetir-les.  Des  del  2012-2015 s'han
tancat 9 grups de P-3 que, amb la supressió dels grups del Joan Rebull i Isabel Besora el proper
curs. fan un total d'11 grups de P3 tancats de l'escola pública, mentre que no n'hi ha hagut cap
a  la  concertada.  Aquest  és  un  greuge  més,  quan  aquestes  escoles,  segons  l'estudi  realitzat,
reflecteixen el que hauria de ser la tendència de tots els nostres centres educatius de la ciutat,
públics  o  concertats:  mantenir  l'equilibri  de  diverstitat  socioeconòmica  i  d'origen  del  nostre
alumnat.

Malauradament,  durant  aquests  anys  s'ha  instaurat  la  pràctica  d'elecció  “d'escoles-fugida”
avalant  el  concepte  malentès  de  “llibertat  d'elecció”  que  ha  fet  que  les  famílies  no  escullin
l'escola  més  propera  (o  la  del  barri)  que  moltes  vegades  coincideix,  -segons  paraules  de  la
mateixa tècnica en un mitjà de comunicació, en “les escoles (localitzades) en zones amb més
vulnerabilitat social” sinó que n'escullin una altra per tal d'allunyar-se de l'estigmatització a la
qual moltes escoles de la ciutat estan sotmeses. Tenim més dades que ho demostren, segons
aquest  estudi:  el  73,7%  de  les  famílies  escullen  una  altra  escola  en  detriment  de  la  més
propera,  que  només  l'escullen  el  26,3%  restant.

Des  de  sempre,  la  Candidatura  d'Unitat  Popular  com  altres  grups  municipals  presents  al
consistori,   la  Fapac  o  d'altres  organismes  i  sindicats  vinculats  a  l'educació  hem  defensat  la
disminució de ràtios a 20 alumnes per aula,  tant per frenar el  tancament de línies públiques
com per combatre la segregació escolar. Avui, amb l'estudi, també es constata que la reducció
de ràtio en escoles en risc d'estigmatització és una bona mesura. Ara bé, tot aquestes dades
necessiten  ser  avaluades  objectivament  i  de  manera  minuciosa  i,  per  això,  és  primordial  la
transparència  i  l'honestedat  a  l'hora  de  treballar-les  i  revetir-les.  Sabem  també  que  la
competència municipal  en matèria  d'educació és petita  però,  molt  sovint,  aquest  discurs “de
delegar  responsabilitats  al  Departament  d'Ensenyament  de  la  Generalitat”  eludeix
responsabilitat  i  voluntat  política  d'aplicar  mesures  correctores  que  sí  que  poden  ser  del
nostre abast.  Aquí  n'enumerem unes quantes:  creació d'òrgans de seguiment dins de l'OME,
reorganització de les taules mixtes i les comissions de garanties amb la incorporació de nous
membres  que  puguin  garantir  la  transparència  de  tractament  de  dades,  treballar
conjuntament amb plataformes per tal de pressionar el departament en la reducció de ràtios,
redistribució de les ajudes i beques, entre d'altres.

En definitiva, hem arribat al principi d'un camí que hem d'engegar amb celeritat i eficiència de
la  mà  d'una  bona  planificació  escolar,  ja  que  allò  que  solucionem  avui  amb  rapidesa  i  poca
reflexió  pot  ser  un  gran  obstacle  en  un  futur  immediat  si  tenim  en  compte  la  fluctuació
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demogràfica d'aquests darrers anys i  el  pas d'alumnat de primària a secundària.  Aquesta ha
de  ser  una  tasca  que  ens  ajudi  a  copsar  l'impacte  de  les  actuals  polítiques  educatives  amb
l'objectiu  de reorientar  la  política  educativa municipal  i  engegar  una línia  efectiva  i,  sobretot,
consensuada per  tots  els  agents  educatius  de la  ciutat.

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

1) Publicar les dades de l'estudi de manera transparent i  donar a conèixer els resultats de la
diagnosi de manera clara i  honesta per tal d'afrontar-los amb valentia i  amb maduresa.

2)  Iniciar  una ronda de xerrades informatives  sobre l'estudi,  de  manera individualitzada,  per
tots els centres escolars (claustres i  AMPAs) de la ciutat,  aprofitant el  juliol  com un mes amb
hores no lectives,  i  que serveixi  per a la revisió de l'any en curs i  la preparació del vinent.

3) Publicar -diàriament- des de l'Oficina Municipal de l'Escolarització les dades de preinscripció
des del primer dia del període de cara a l'any vinent.

4) Iniciar tots els processos per a crear l'Observatori Municipal de la Segregació Escolar en el
marc del Consell Escolar Municipal i  dins de la Comissió de Seguiment d'aquest estudi.

5)  Treballar,  conjuntament  amb  Serveis  Socials,  una  reformulació  del  pla  de  beques
d'accessibilitat  al  menjador,  activitats  extraescolars,   casals  d'estiu,  etc;  de  manera  que  es
recuperi  l'execució  del  Pla  Estratègic  de  Subvencions,  Beques  i  Ajuts  que  la  Candidatura
d'Unitat  Popular  va  exigir  en  el  marc  de  negociació  dels  pressupostos  2016  i  que  encara  no
s'ha  realitzat.

6)  Treballar  conjuntament  amb  la  Plataforma  'Ràtio  20'  per  tal  de  buscar  estratègies  de
demanda  al  departament  de  cara  a  la  reducció  de  ràtios  a  les  aules.

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

06 Juny de 2018

SIGNATURA
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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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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

El  juliol  de  2017,  els  grups  de  l’oposició  a  l’Ajuntament  de  Reus  (CUP,  Cs,  PSC  i  PP),  en
col•laboració  amb  Usicat,  l’Associació  de  Gent  Gran  de  Reus  i  el  Baix  Camp  i  Marea
pensionista, vam presentar una proposta de resolució referent a l’obertura de la residència al
CAPI  Horts de Miró.  La proposta,  que va ser aprovada per unanimitat  de tots  els  grups amb
representació en aquest Ple, demanava, entre altres acords, instar la Generalitat a emprendre
les accions necessàries per posar en marxa aquest equipament.

A  l’octubre,  la  Generalitat  anunciava  l’obertura  de  24  places,  que  hores  d’ara  no  s’ha  fet
efectiva.  Han  passat  set  mesos  d’aquell  anunci  i  la  situació  continua  igual.  La  residència  i  el
centre de dia segueixen tancats i, de moment, no hi ha notícia de cap moviment imminent al
respecte.  És  incomprensible  que  hores  d’ara  les  dependències  estiguin  buides  i  sense  ús,
mentre hi  ha una llarga llista  d’espera de persones que necessiten entrar  en una residència.

Cal  l’obertura  immediata  d’aquest  equipament  i  l’Ajuntament  ha  de  fer  totes  les  accions
necessàries per exigir a la Generalitat que compleixi els seu compromisos amb la ciutat. Hi ha
moltes persones que necessiten i reclamen fer ús d’aquesta residència. No es pot abandonar

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC/  GRUP
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les famílies i, especialment, les persones més vulnerables.

Ara  que  ja  hi  ha  govern  constituït  a  Catalunya,  ja  no  val  l’excusa  de  la  inestabilitat  política  i
l’aplicació  del  155  com  a  motius  argumentats  per  la  regidora  de  Serveis  Socials,  la  Sra.
Montserrat  Vilella,  per  a  no obrir  l’equipament.  La  Generalitat  ha  de  complir  urgentment  els
seus  compromisos  amb la  nostra  ciutat.

1.- Instar l’equip de govern de Reus i el Departament de Treball,  Afers Socials i Famílies de la
Generalitat a realitzar totes les accions necessàries per tal que es realitzi l’obertura immediata
de  la residència del CAPI d’Horts de Miró amb les 24 places concertades previstes.
2.- Instar les dues parts a obrir la resta de places de què disposa l’equipament, que en són 52
en total, de manera pública.
3.- Traslladar aquest acords als grups parlamentaris,  i a les entitats relacionades amb la gent
gran del nostre territori.

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

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.
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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

Aquesta  moció  ve  motivada  per  la  gran  estigmatització  que  pateix  el  col•lectiu  TRANS  a  la
nostra  societat,  que  s’agreuja  quan  parlem  de  menors.  Segons  les  entitats  que  treballen  en
defensa dels seus drets, més de la meitat de menors d’aquest col•lectiu pateixen assetjament
escolar  a  les  aules  per  raó  de  la  seva  orientació  sexual,  identitat  de  gènere  o  expressió  de
gènere.

A  l’escola,  l’assetjament  a  aquest  col•lectiu  és  especialment  traumàtic  pel  fet  que  aquest  es
manifesta  en  la  pròpia  actitud  del  o  de  la  menor,  en  els  seus  hàbits  quotidians,  en  la  seva
manera  de  vestir  així  com  en  la  seva  transformació  física.  La  manca  d’  informació  sobre  la
diversitat  per  raó  d’identitat  de  gènere  o  expressió  de  gènere  així  com  l’existència  de  tabús
socials,  fa  que  hi  hagi  poques  eines  pedagògiques  de  prevenció  i  sensibilització  per  evitar
actituds  transfòbiques  quan  es  té  un  o  una  menor  transsexual  o  intersexual  a  l’aula.

És  cert  que  des  de  l’any  2017,  existeix  un  protocol  d’actuació  de  la  Generalitat  contra
l’assetjament  escolar  a  persones  LGTBI  que  posa  especial  incidència  detectar  i  intervenir
enfront   situacions   d’assetjament   a   l’alumnat   per   motius  d’orientació  afectiva  sexual  o

 MOCIÓ QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  11/06/2018  REFERENT  A  L’APLICACIÓ  DE  MESURES  DE  SENSIBILITZACIÓ
ENVERS  ELS  NENS  I  NENES  TRANSSEXUALS  QUE  EVITIN  CONDUCTES  TRANSFÒBIQUES  I
ASSETJAMENT  ESCOLAR
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identitat de gènere. Així,  es vol sensibilitzar els docents, centres educatius, famílies i  alumnat
sobre  les  conductes  assetjadores  i  en  la  importància  d’educar  en  la  gestió  positiva  dels
conflictes.  Alhora  aporta  elements  per  detectar  conductes  d’assetjament  i  saber  com  actuar
per  evitar  la  vulneració  dels  drets  de  l’alumnat  LGTBI.

Però tenint en compte que les conductes transfòbiques es comencen a donar quan els infants
són molt petits, abans de la consolidació de la pròpia identitat, donant-se situacions de rebuig
per  la  manera  d’expressar-se  o  per  tenir  certes  conductes,  cal  que  els  nens  i  nenes  rebin
informació  i  sensibilització  des  de  les  primeres  etapes  de  la  vida  sobre  el  respecte  a  la
diferència. Perquè si no s’educa en la diversitat positiva ja des dels primers anys de vida dels
nens i nenes, estem creant un caldo de cultiu per a possibles casos d’assetjament escolar en
etapes posteriors.

L’Ajuntament  ha  de  ser  un  focus  generador  de  respecte,  de  protecció  i  d’eradicació  de  les
desigualtats  i,  en  aquest  sentit,  ha  de  posar  tots  els  recursos  al  seu  abast  per  fer  visible  la
diversitat,  fer-la  respectar  i  reconèixer  i  normalitzar  la  lliure  identitat  de  gènere,  en  especial
dels  nostres  menors  transsexuals,  posant  fi  a  la  transfòbia  i  garantint-los  una  vida  digna.

1.-  Que  l’Ajuntament  de  Reus  implementi  canals  d’informació  i  sensibilització  des  de  les
primeres  etapes  educatives  sobre  el  respecte  a  la  diferència,  el  reconeixement  i  la
normalització  de  la  lliure  identitat  de  gènere,  en  especial  dels  nostres  menors  transsexuals,
treballant  per  evitar  posteriors  conductes  transfòbiques  i  l’assetjament  escolar.
2.-  Que  l’Ajuntament  de  Reus  implementi  canals  per  integrar  les  persones  transsexuals  del
municipi  en  l’àmbit  de  l’educació,  treball,  cultura,  esport  i  l’associacionisme.
3.- Que l’Ajuntament pinti un banc a l’espai públic amb els colors del col•lectiu trans per donar
més visibilitat a aquest col•lectiu tal i com han fet diversos ajuntaments d’arreu de Catalunya a
proposta de l’Associació Chrysallis dins la campanya ‘Bancs per la diversitat’.
4. Traslladar el contingut d’aquesta moció als consells escolars dels centres de les escoles de
primària i secundària de Reus i a l’Associació de Famílies de Menors transsexuals.

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

06 Juny de 2018
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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

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:2018026350
Data: 06-06-2018 09:38:36

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 6/6/2018
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20188223989CF37F3BEB5C8ED5410BC539F67A227F210606093843



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

L’Ajuntament de Reus té una concessió administrativa de la Comunitat  de Regants del  Pantà
de Riudecanyes, mitjançant la qual, l’ens pot utilitzar anualment un volum d’aigua fixat per la
comissió de desembassament, ja sigui per ús agrícola com per a ús de boca.
Però  com  és  sabut,  aquesta  aigua  no  prové  exclusivament  dels  barrancs  ni  de  la  conca
hidrològica que desemboquen a l’emplaçament del pantà de Riudecanyes, també es proveeix
de l’aigua provinent del pantà de Siurana, a través d’un transvasament.

Certament, la primavera d’aquest 2018 ha estat molt plujosa i la majoria dels pantans catalans
es troben amb reserves suficients, en canvi, aquesta realitat varia substancialment a la conca
del Siurana-Riudecanyes i ambdós pantans es troben al 20% de la seva capacitat.

Aquesta realitat, provoca no només que els pobles del Priorat que s’haurien de proveir d’aigua
del riu Siurana no ho puguin fer, sinó també que els pobles del Baix Camp i el Tarragonès que
beuen del pantà de Riudecanyes es puguin trobar amb restriccions. Especialment, els pagesos
que en tenen dret a reg i necessiten aquests recursos hídrics per garantir el desenvolupament
dels seus cultius i la seva activitat professional. Una situació paradoxal, tenint en compte que

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 11/06/2018 REFERENT A MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA
D'UNITAT  POPULAR  SOBRE  LA  GESTIÓ  I  ÚS  DE  L’AIGUA  PROVINENT  DEL  PANTÀ  DE
RIUDECANYES  I  LA  SEVA  COMUNITAT  DE  REGANTS
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la funció principal del Pantà de Riudecanyes és el proveïment d’aigua de reg.

El fet que la ciutat de Reus haguéssim de renunciar, per obligació o responsabilitat, a una part
de l’aigua que rebem del pantà de Riudecanyes, generaria un augment de tarifa considerable
ja  que  l’aigua  dels  aqüífers  propis  és  limitada  i  l’aigua  del  CAT  té  un  cost  molt  més  elevat.
Aquesta fet comportaria que, novament, una mala gestió política recauria a les butxaques de
la ciutadania, agreujant situacions de vulnerabilitat ja existents.

Considerem que hi ha moltes alternatives possibles que van més enllà de pujar i baixar tarifes
però exigeixen voluntat i responsabilitat política, hi ha exemples com la Taula del Ter que així
ho  demostren.  Es  poden  generar  nous  ingressos,  optimitzar  procediments  actuals,  dur  a
terme  control  sobre  la  gestió  i  treballar  de  forma  conjunta  amb  tot  el  territori,  una
problemàtica  que  així  ho  necessita.
Més enllà d’aquesta qüestió central,  la gestió de l’aigua que realitza la Comunitat de Regants
del  Pantà  de  Riudecanyes,  així  com  les  seves  usuàries  –ja  siguin  institucions  públiques  o
persones físiques o jurídiques privades- presenta un seguit d’interrogants sobre la bona gestió
que es fa d’aquesta.

Entenent que l’Ajuntament de Reus, com a ens que ostenta una concessió administrativa de la
Comunitat  de  Regants  i  com  a  institució  que  participa  dels  seus  òrgans  de  govern  essent  el
màxim accionista així com a institució pública que ha de vetllar pel bé públic i l’interès general,
hauria de prendre un posicionament públic al respecte, i actuar en conseqüència.

Per  tots  aquests  motius,  la  Candidatura  d'Unitat  Popular  proposa  al  Ple  municipal  l'adopció
dels  següents  ACORDS:

PRIMER.-  Instar a l’Agència Catalana de l’Aigua,  a crear una taula de negociació,  en la qual  hi
participin  els  diferents  actors  involucrats,  per  tal  d’establir  un  pla  de  gestió  dels  recursos
hídrics del pantà de Riudecanyes i Siurana que segueixi principis de sostenibilitat ambiental i
garanteixi el desenvolupament social i econòmic de les comarques del Priorat, el Baix Camp i
el Tarragonès.

SEGON.- Instar a l’Agència Catalana de l’Aigua a complir amb la normativa legal vigent, que en
el  marc  del  Pla  de  Mesures  2016-2021,  estableixi  de  forma  urgent  i  prioritària  els  cabals
mínims  dels  riu  Siurana  que  compleixi  amb  la  Directiva  europea  comunitària.

TERCER.- Iniciar la revisió de tots els títols i drets de d’aigua de titularitat municipal provinents
de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes per tal de clarificar quin és el seu ús real
tenint en compte que els drets de reg s’han d’utilitzar per a ús agrícola.

QUART.- Instar a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes a revisar i controlar l’ús, i

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:2018026367
Data: 06-06-2018 09:56:07

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 6/6/2018
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2018BB9AA738EE4E46BD1523BF2F5043F3EB5294B9BA0606095616



també  la  compravenda,  dels  drets  d’aigua  de  la  pròpia  Comunitat  de  Regants  del  Pantà  de
Riudecanyes a fi i efecte de garantir el compliment de la normativa i l’ús real per a l’agricultura
i  la  pagesia.

CINQUÈ.-  Impulsar  un  grup  de  treball,  a  nivell  municipal,  amb  la  participació  de  tècnics  i
representants de tots els grups municipals per tal de:
• Avaluar  l’impacte  tècnic  i  econòmic  sobre  una  possible  renuncia  als  drets  d’aigua
provinents de la Comunitat de Comunitat de Regants del  Pantà de Riudecanyes,  tant pel  que
fa a la concessió administrativa com pels drets de reg.
• Iniciar un estudi a fons sobre les possibilitats de promoure un canvi i millora del model
de  la  gestió  municipal  referent  a  l’ús  de  l’aigua,  sobretot  analitzant  la  situació  actual  i  els
possibles escenaris de futur on no es preveu poder garantir el model existent fins ara, evitant
prologar més aquesta situació totalment insostenible.

06 Juny 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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