
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 CIU G43728294

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.

VILELLA CUADRADA, MONTSERRAT

Recuperar diners aportats

En el període 2008-2011, el Govern de l'Estat espanyol donava al Departament d'Ensenyament
de  la  Generalitat  de  Catalunya,  per  tal  de  subvencionar  econòmicament  el  període  de  0  a  6
anys,  la següent subvenció:

Any      Total (milions d'euros)
2008 88
2009       83,5
2010 78
2011       17,5

A partir de 2011, tanmateix, tota la quantitat de diners que el Departament d'Ensenyament

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  PARTIT DEMOCRATA
(PDECAT)-CIU AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 05/03/2018 REFERENT A FINANÇAMENT DE LES
ESCOLES BRESSOL
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rebia  des  del  govern  per  tal  de  subvencionar  el  2n  cicle  d'educació  infantil  els  van  haver
d'assumir el mateix Departament, ja que aquesta etapa educativa és universal al nostre país.

Per  tant,  els  diners  que  el   Departament  d'Ensenyament  invertia  fins  aleshores  per
subvencionar el 1r cicle de l'educació infantil es van haver d'utilitzar per assumir els costos del
2n cicle.

La  sensibilitat  del   Departament  d'Ensenyament  vers  el  1r  cicle  d'educació  infantil  va  fer
demanar  a  les  Diputacions  si  podien  assumir  la  part  que  el  Departament  creia  que  volia
subvencionar.

El  Govern  de  l'Estat  espanyol,  però,  va  anar  reduint  progressivament  la  subvenció  per
l'escolarització  dels  infants  de  0  a  6  anys,  passant  en  4  anys  de  88  milions  d'euros  a  0.

Així  com  aquest  Ajuntament  ha  sol·licitat  el  retorn  a  la  Generalitat  de  Catalunya  d'aquesta
subvenció,  de  la  mateixa  manera  es  vol  demanar  el  retorn  de  la  part  que  subvencionava
l'Estat.

Per tot això, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Reus

ACORDA

Primer.   Instar al  Govern de l'Estat a rescabalar els imports que va deixar de subvencionar a
partir de l'any 2008 per als ensenyaments d'educació infantil i que pugen a 88 milions d'euros
per exercici econòmic.

Segon.  Comunicar  aquests  acords  al  Ministre  d’Educació,  Cultural  i  Esports  del  Govern  de
l’Estat Espanyol, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Consell de Direcció del
Departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  als  grups  Parlamentaris  dels
Parlament de Catalunya, a l’Associació de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis
de Catalunya.

27 Febrer de 2018

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus
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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 ERC-MES-MDC- V55662928

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.

LLAURADO SANS, NOEMI

Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues agressions del
Govern Espanyol al model català d’escola. Des del món local reconeixem que el model d’escola
catalana i el model d’immersió lingüística és un model d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat
política,  del  treball  de molts  professionals  de l’ensenyament,  del  compromís de les  famílies  i
dels  ajuntaments.  Aquest  model  fa  que  el  català  sigui  la  llengua  vehicular  i  comuna
d’aprenentatge  dins  dels  centres  educatius  del  nostre  país  i,  una  eina  de  cohesió  social  i
cultural.
El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva capacitació
per  a  conviure  democràticament  en  la  pluralitat,  des  d’enfocaments  pedagògics  que
possibiliten  la  construcció  crítica  del  coneixement  i  l’autonomia  de  pensament  i
d’aprenentatge  de  tots  i  cadascun  dels  infants,  independentment  d’origen,  llengua  o
condicions  individuals.
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a
la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un model educatiu que dóna
bons  resultats  acadèmics,  en  assolir  els  alumnes  els  nivells  adequats  de  coneixement
d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les

 PROPOSTA QUE  PRESENTEN  ELS  GRUPS  MUNICIPALS   D'ERC-MES-MDC-AVANCEM,  CIU,  CUP,
PSC, ARA-REUS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 05/02/2018 REFERENT A MOCIÓ EN DEFENSA
DE L’ESCOLA CATALANA I DEL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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ha  contribuït  de  manera  decisiva  a  millorar  l’ús  social  de  la  llengua  catalana,  garantint  i
promovent  la  igualtat  d’oportunitats  en  una  societat  cohesionada.  No  és  la  primera  vegada
que s’ataca la solidesa del sistema educatiu català, la LOMCE fou un exemple més d’invasió de
competències i d’utilització política d’un model educatiu català d’èxit. El Tribunal Constitucional
ha anul·lat, recentment, el finançament de l’escolarització en castellà a càrrec de fons públics a
Catalunya en centres privats per envair competències autonòmiques.
Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan possible
aquest  model  educatiu  català.  Davant  de  la  judicialització  de  la  seva  tasca  educativa  i  de
l’actitud  bel·ligerant  d’alguns  partits  polítics,  concretament  Partit  Popular  i  Ciudadanos,  que
utilitzen l’atac al model d’escola catalana com a plataforma per obtenir beneficis electoralistes
a l’Estat Espanyol, és obligat reconèixer que han estat claus per mantenir la funció de cohesió
social i  de convivència democràtica en un context,  també, de tensions encara vinculades a la
crisi  econòmica.
Tornen  els  plantejaments  que  propugnen  públicament  una  involució  educativa
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació
lingüística.  Tots  aquests  arguments  estan  buits  de  raonaments  pedagògics,  es  mouen
simplement per l’afany de desfer qualsevol tret propi de la nostra societat catalana. Els atacs
del govern espanyol del Partit Popular amb el suport de Ciutadans volen posar en risc aquest
model  educatiu català compromès amb la igualtat  d’oportunitat  dels infants i  amb els valors
cívics i  democràtics de convivència de la nostra societat.
Per aquests motius l’Ajuntament de Reus acorda:

Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE
Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.
Tercer.-  Rebutjar  la  voluntat  d’alguns  partits  polítics  de  trencar  el  model  d’escola  catalana  i
incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l’escola catalana. Iniciativa
que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra de l’Estatut de
Catalunya  i  de  la  consensuada  Llei  d’Educació.  La  cohesió  social  és  una  línia  vermella
infranquejable. 
Quart.-  Donar  suport  al  nostre  model  d’escola,  com  a  model  compromès  amb  la cohesió
social,  exitós i  estimat,  garanteix la cohesió social  i  la igualtat d’oportunitats per a l’alumnat i
assegura el  coneixement de les dues llengües per part de l’alumnat
Cinquè.-  Defensar  la  institució  escolar  que  ha  mantingut  vives  la  llengua  i  les  tradicions  del
país.  És  fruit  de  tot  això  el  fet  que  avui  Catalunya  compti  amb  una  molt  rica  experiència
pedagògica  i  d’innovació  educativa,  amb  un  ampli  i  molt  divers  teixit  associatiu  i  amb  un
conjunt  plural  d’iniciatives  educatives.
Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que
contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi els
infants i joves per la seva llengua d’origen.
Setè.-  Reiterar el  compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la cohesió social,  la
igualtat d’oportunitats i  la qualitat educativa a través del consens que hem construït els
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darrers 30 anys.
Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció:  al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del Govern de
l’Estat Espanyol,  que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris;  al  Consell  de Direcció del
Departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  als  òrgans  i  associacions  de
representants  dels  directors  i  docents  dels  centres  educatius  del  Servei  d’Educació  de
Catalunya;  a  les  Federacions  d’Associacions  de  Mares  i  Pares  d’alumnes  de  Catalunya;  als
grups Parlamentaris dels Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes (ACM i FMC)  i
als centres educatius del nostre municipi.

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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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.

COMPTE LLUSA, M. DOLORS

s´adjunta MOCIÓ del text que és sotmet a provació al Ple, dia 05.03.18

Primer.-  Instar al  Govern d'Espanya i  al  Govern de Catalunya amb mesura de les respectives
competències,  integrar  de  forma  activa  i  transversal  el  principi  d'igualtat  de  tracte  i
oportunitats  entre  dones  i  homes,  en  el  desenvolupament  de  totes  les  seves  accions  i
decisions, especialment en els següents àmbits: accés i promoció en l'ocupació; erradicació de
la  violència  de  gènere;  educació;  salut;  esport;  representació  política  i  social;  recerca,
desenvolupament i innovació; societat de la informació; cultura; política exterior; cooperació al
desenvolupament i en el mitjà rural.

Segon.- Traslladar aquests acords al Govern d'Espanya, als grups Parlamentaris del Parlament
de Catalunya i a la Taula del Parlament de Catalunya.

PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL
DEL PARTIT POPULAR AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 05/03/2018 REFERENT A MOCIÓ QUE
PRESENTA   EL  PARTIT  POPULAR  AL  PLE  DIA  5  DE  MARÇ  DEL  2015  PER  ASSUMIR  EL
COMPROMÍS  PER  LA  IGUALTAT  D'OPORTUNITATS  ENTRE  DONES  I  HOMES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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28 Febrer de 2018

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

MOCIO_PP_IGUALTAT_05.03.18.pdf

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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MOCIÓ QUE PRESENTA  EL PARTIT POPULAR AL PLE DIA 5 DE MARÇ 
DEL 2015 PER ASSUMIR EL COMPROMÍS PER LA IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

 

El pròxim dia 8 de març commemorem el Dia Internacional de la Dona, que 
recorda a les dones que fa més de 100 anys, en una fàbrica de camises de 
Nova York, van perdre la seva vida per defensar els seus drets laborals. 

Des de llavors fins ara, la història de la lluita per la igualtat entre dones i homes 
és una història d'èxit. Drets impensables en èpoques anteriors, avui formen part 
del nostre dia a dia: l'accés a la formació, a l'ocupació, a la propietat privada i el 
dret al vot. 

El compromís amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, tant de forma 
individual com a través de les institucions, entitats i associacions, ha permès 
que dones i homes hàgim aconseguit a Espanya la igualtat davant la llei i 
s'hagin fet importants passos per erradicar les diferents formes de discriminació 
que impedeixen a les dones l'exercici ple dels seus drets. 

Avui comptem amb un marc normatiu que garanteix la igualtat de tracte i 
d'oportunitats i l'impuls de les polítiques públiques per promoure l'apoderament 
de les dones i l'erradicació de la violència que s'exerceix sobre elles. 

Avui comptem amb un marc normatiu que garanteix la igualtat de tracte i 
d'oportunitats i l'impuls de les polítiques públiques per promoure l'apoderament 
de les dones i l'erradicació de la violència que s'exerceix sobre elles. 

La fotografia actual de la igualtat entre homes i dones a Espanya és: 

 
• Avui hi ha més dones treballant a Espanya que mai (8.554.010 afiliades a la 
Seguretat Social). Hem passat de ser el país en el qual hi havia més atur 
femení de la zona Euro, 7 de cada 10 noves parades d'Europa (67%) eren 
espanyoles, a liderar la creació d'ocupació ocupada per dones, el 30% de tota 
la Unió Europa. 

 
• Segons Eurostat, a Espanya s'ha reduït la bretxa salarial del 18,7% en 2012 
al 14,9 en 2015, gairebé 4 punts, situant-nos per sota de la mitjana europea. La 
bretxa salarial de gènere està mig punt per sota de França, 6 punts per sota de 
Regne Unit i més de 7 punts per sota d'Alemanya. 



 
• La bretxa de gènere en les pensions s'ha reduït en un 13%, gràcies al 
complement de maternitat que cobren ja més de 317.000 dones. 

 
• Per primera vegada, totes les empreses de l'IBEX-35 compten amb presència 
femenina en els seus consells d'administració. 

 
• Són dones les que estan al capdavant de les principals empreses 
tecnològiques i digitals a Espanya com Microsoft, Google, Twitter, Facebook 
o Ebay. 

 
• Espanya està al capdavant de la Unió Europea en presència femenina al 
Parlament; tant al Congrés i en el Senat com als Parlaments Autonòmics. 

 

• Les dones són les que més llegeixen a Espanya, un 66´5% enfront del 57´6% 
dels homes. 

 
• I en les últimes olimpíades de Brasil 2016, de les 17 medalles obtingudes per 
Espanya, 9 van ser guanyades per dones, son molts els assoliments 
aconseguits, però això no ha de fer-nos caure en l'autocomplaença o en la 
resignació, perquè encara persisteixen desigualtats, que no solament hem de 
denunciar sinó afrontar amb determinació. 

 
El resultat de la desigualtat a Espanya és: 

 
• Les pensions de viduïtat són rebudes en un 82% per dones i la mitjana és de 
647,8 euros al mes, bastant menys que les de jubilació (1.066,86 euros) 

 
• Solament hi ha 9 rectores en les més de 80 universitats espanyoles. 

 
• L'IBEX solament té 2 presidentes i un 20% de conselleres. 

 
• El 90,57% de les excedències per cura de menors i majors 
són sol·licitades per dones 

 
• Solament hi ha un 18% de dones en el Tribunal Constitucional. 

 
• El 64% de les vegades són les dones els qui cuinen a casa. 

 
• Solament hi ha 59 dones en les Reials Acadèmies Espanyoles, enfront de 484 
homes. 



 
• Les dones dediquen dues hores més que els homes a les labors de la llar. 

 
• Sent el 60% dels llicenciats, solament el 21% són catedràtiques. 

 
Per tot això, hem d'impulsar els canvis necessaris que permetin, al més aviat 
possible, afirmar amb rotunditat que a Espanya hem aconseguit la igualtat real 
d'oportunitats, no solament la legal, i això passa per: 

 
• Reduir les desigualtats que encara existeixen en l'àmbit de l'ocupació i 
l'economia, amb especial incidència en les desigualtats retributives. 

 
• Apostar per millorar l´ ocupabilitat de les dones en un món laboral en 
transformació. Una dona amb ocupació és una persona independent en 
l'econòmic i la millor garantia que gaudeix dels seus drets 

 
• Defensar la promoció laboral de la dona. Tan important com accedir a una 
ocupació és créixer en ell. Del desenvolupament professional depèn 
l'assumpció de noves responsabilitats i acabar amb la bretxa salarial i en les 
pensions 
 
• Donar suport a la conciliació i corresponsabilitat de la vida personal, familiar i 
laboral per a dones i homes. Conciliació i Corresponsabilitat no són coses de 
dones. Són la millor eina que tenim per construir una societat més justa. Si 
solament concilien les dones, la desigualtat augmenta. 

 
• Erradicar la violència que sofreixen les dones, la manifestació més extrema de 
desigualtat. L'origen de la violència de gènere és el masclisme i la desigualtat i, 
des de la unitat aconseguida en el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, 
millorarem la protecció i suport a les víctimes i la sensibilització de tota la 
societat. 
 
• Potenciar la participació de les dones en els àmbits polític, econòmic i social i 
l'accés a llocs de responsabilitat, fins a aconseguir la igualtat total. No es tracta 
de prendre les institucions sinó d'accedir a elles en condicions d'igualtat pel que 
fa als homes. 

 
• Impulsar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a través del sistema 
educatiu. 
 
• Promoure els mitjans necessaris per a la inclusió social i laboral de les dones 
amb discapacitat. 

 
• Integrar plenament el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats en totes les 
polítiques. 



 
• Mantenir el nostre compromís amb les dones de tot el món. Són milions les 
que estan veient els seus drets vulnerats pel fet de ser dones. Els matrimonis 
forçosos, la mutilació genital femenina o les violacions que sofreixen en 
conflictes armats han d'impulsar-nos a no deixar-les soles i a reivindicar en tots 
els fòrums nacionals i internacionals els seus drets, per aquest motiu el Partit 
Popular presenta aquesta Moció al Ple amb els següents acords: 

 
Primer.- Instar al Govern d'Espanya i al Govern de Catalunya amb mesura de 
les respectives competències, integrar de forma activa i transversal el principi 
d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, en el desenvolupament 
de totes les seves accions i decisions, especialment en els següents àmbits: 
accés i promoció en l'ocupació; erradicació de la violència de gènere; educació; 
salut; esport; representació política i social; recerca, desenvolupament i 
innovació; societat de la informació; cultura; política exterior; cooperació al 
desenvolupament i en el mitjà rural. 

 
Segon.- Traslladar aquests acords al Govern d'Espanya, als grups 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la Taula del Parlament de 
Catalunya. 

 

Reus, 5 de març del 2018.  
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