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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’Institut Nacional d’Estadística assenyala que a l’Estat espanyol 23.000 persones es troben en
una  situació  de  sensellarisme  i  fan  ús  dels  recursos  especialitzats.  Però,  a  més,  segons  les
organitzacions  del  sector,  almenys  hi  ha  8.000  persones  més  que  estarien  fora  de  la  xarxa
d’atenció  i  que  viuen  i  estan  de  forma  estable  al  carrer.
Les  característiques  i  històries  de  vida  d’aquestes  persones  són  diverses,  però  totes
comparteixen  una  mateixa  situació:  no  disposen  d’un  habitatge,  d’una  llar.  Malgrat  això,  es
dóna  la  paradoxa  que  les  polítiques  d’habitatge  no  han  dedicat  atenció  al  fenomen  del
sensellarisme, de manera que les persones la situació d’exclusió de les quals ve definida per
l’absència d’habitatge, no són un col•lectiu prioritari per a les polítiques dirigides, precisament,
a afavorir l’accés al dret a una vivenda, malgrat disposem de les eines denominades Estrategia
Nacional  Integral  para  Personas  Sin  Hogar,  aprovada  l’any  2015,  i  Estratègia  Integral  per
l’abordatge  del  sensellarisme  a  Catalunya,  aprovada  el  desembre  de  2016.
Aquestes  són  les  eines  per  donar  resposta  a  la  situació  d’aquest  col•lectiu  atorgant  a
l’habitatge un paper rellevant per posar fi al sensellarisme. Ambdues destaquen la implicació
de  les  administracions  amb  competències  en  matèria  d’habitatge  per  facilitar  l’accés  de  les
persones  sense  llar  a  l’habitatge  públic  o  privat,  però  s’ha  fet  molt  poc  per  part  de  les
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administracions per  posar  fi  a  aquest  fenomen que va  en augment,  tal  i  com demostren les
xifres.
I  és  que,  tradicionalment,  el  sensellarisme s’ha  abordat  com un problema de  serveis  socials,
posant  el  focus  de  la  intervenció  en  característiques  individuals  de  les  persones.  Però  és
important posar de manifest l’impacte que té o pot tenir la vulneració del dret a l’habitatge, ja
que el drets humans són interdepenents i  indivisibles i  estan relacionats entre sí,  de manera
que  la  violació  del  dret  a  un  habitatge  adequat  pot  afectar  el  fet  de  gaudir  d’altres  drets
humans  i  a  l’inrevés.
És per això que hem de donar respostes efectives a les persones sense llar, tallar el problema
amb mesures reals i, per això, per mitjà d’aquesta moció volem instar al Govern de l’Estat, a la
Generalitat  i  a  l’Ajuntament  de  Reus  a  adoptar  mesures  concretes  destinades  a  abordar  el
fenomen  del  sensellarisme.

1.-  Instar  al  Govern  de  l’Estat  a  elaborar  i  incorporar  al  futur  Plan  Estatal  de  Vivienda  un
programa de prevenció i atenció al sensellarisme, en compliment del que disposa la Estrategia
Nacional Integral para las Personas Sin Hogar, que contempli les següents mesures:
- Ajuts al lloguer per a persones sense llar.
- Suport  al  desenvolupament  de  Programas  Housing  First,  dirigits  a  l’eradicació  del
sensellarisme més extrem.
- Finançament  de  les  obres  de  rehabilitació  de  les  infraestructures  d’allotjament
col•lectiu de la xarxa d’atenció a persones sense llar.

2.- Instar a la Generalitat que doti al Pla estratègic integral per a l’abordatge del sensellarisme
a Catalunya de partides pressupostàries a totes aquelles conselleries que estan implicades en
combatre aquest fenomen per tal de poder realitzar un treball transversal en aquest àmbit.

3.- Instar a l’Ajuntament de Reus a actualitzar la diagnosi de la situació real del sensellarisme a
la ciutat i a posar en marxa, des del Pla Local d’Inclusió Social, la creació de la Xarxa d’Atenció
Integral de Persones Sense Llar.

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

20 Desembre de 2017
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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

Els treballadors de les empreses, en les seves diverses escales i funcions, són els qui tenen un
coneixement més profund i extens de les pròpies dinàmiques de treball pròpies de les seves
funcions laborals, però també alhora són els qui coneixen l’històric de la pròpia empresa per la
que treballen.

Aquest fet és prou clar en el cas de les empreses municipals i altres ens municipals, en els que
els administradors i representants polítics se succeeixen a mida que passen els mandats, i per
contra els treballadors es queden i inclús poden experimentar diferents models de gestió més
o menys reeixits.

Pel que fa al cas de les empreses municipal de Reus, durant el passat mandat la CUP va fer la
proposta d’integrar a representants dels comitès d’empresa en els consells d’administració de
les  empreses  municipals.  Finalment  un  altre  grup  municipal  va  recollir  aquesta  proposta
durant aquest mandat  davant la difícil situació per la que passen les empreses del Grup Salut,
i  a  dia  d’avui  hi  ha  representants  del  comitè  d’empresa  als  consells  d’administració  de
l’Hospital  de  Móra  i  de  la  Clínica  Fàbregues,  amb  veu  i  vot.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 28/12/2017 REFERENT A A LA INCLUSIÓ DE REPRESENTANTS DELS
COMITÈS D’EMPRESA ALS CONSELLS D’ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES MUNICIPALS, PATRONATS
DE FUNDACIONS MUNICIPALS I ALS CONSELLS GENERALS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Des de la CUP creiem que no hem d’esperar a que arribin mals moments econòmics i socials
per  haver  de  fer  partíceps  en  dinàmiques  de  gestió  als  representants  dels  treballadors.  I
també  creiem  que  hem  de  fer  corresponsables  als  treballadors  del  futur  del  sector  públic.

Des  de  la  Candidatura  d’Unitat  Popular  creiem  que  de  ben  segur  els  treballadors  dels  ens
municipals de Reus integrats en els òrgans rectors aportarien un altre punt de vista més tècnic
i basat en l’experiència, i alhora aquesta podria ser un manera de detectar i preveure possibles
focus de malestar laboral en el si de les mateixes.

Alhora  és  sabut  per  membres  d’aquest  consistori  que  hi  ha  comitès  d’empresa  d’empreses
municipals, d’organismes autònoms i de fundacions que s’hi han mostrat disposats a ser part
dels respectius òrgans de decisió.

Per  tots  els  motius  exposats,  des  del  Grup  Municipal  de  la  CUP  demanem  l’adopció  dels
següents  acords:

1- Sondejar  per  part  de  l’Ajuntament  de  Reus  als  comitès  d’empresa  de  les  empreses
municipals,  organismes  autònoms  i  fundacions  dependents  de  l’Ajuntament  de  Reus,  per  tal
que aquests valorin la possibilitat de participar directament amb representants als respectius
consells d’administració, consells generals o bé patronats segons correspongui.

2- En  cas  d’aquells  comitès  d’empresa  que  s’hi  mostrin  favorables,  integrar-los  en  les
dinàmiques dels òrgans rectors que els corresponguin, amb dret a veu i a vot.

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

20 Desembre de 2017

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

L’  1  d’octubre  de  2017  és  una  data  que  restarà  gravada  per  sempre  més  en  la  memòria
col•lectiva  de  milers  de  reusencs  i  reusenques.

Davant l’ordre dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de clausurar els col•legis
electorals,  la  ciutadania  de  Reus  es  va  organitzar  per  a  defensar  els  13  punts  de  votació
repartits per la ciutat. Ja des de divendres a la tarda, centenars de persones es van mobilitzar a
les  escoles  i  altres  punts  de votació  com el  pavelló  per  tal  d’organitzar  activitats  i  garantir  el
dret de vot dels seus veïns i veïnes. Associacions de mares i pares de diverses escoles, entitats
de tot tipus i persones a títol individual van tenir un paper cabdal en l’organització d’activitats i
el manteniment dels col•legis electorals oberts.

Dissabte, un cop l’espurna de la defensa dels col•legis ja s’havia encès, molta més gent va anar
al seu col•legi electoral i  les activitats per mantenir els centres oberts es van multiplicar, fent
evident  la  capacitat  d’autoorganització i  de sobreposar-se a  les  dificultats  i  greus mancances
de caire  democràtic  a  les  quals  està sotmesa la  societat  catalana.

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   CANDIDATURA  D'UNITAT  POPULAR  I
D'ERC-MES-MDC-AVANCEM AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 28/12/2017 REFERENT A BATEJAR
LA ZONA VERDA DE MAS MAINER AMB EL NOM DE PARC DE L’1 D’OCTUBRE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Ja  amb moltes  hores  de compromís  a  l’esquena (i  poques hores  de son),  a  altes  hores  de la
matinada encara molts més reusencs i reusenques s’anaven afegint i congregant a les portes
de les escoles i punts de votació amb l’objectiu de fer pinya amb els seus veïns i
veïnes i defensar la llarga jornada electoral fins al final de l’escrutini. Ningú va marxar del seu
col•legi  malgrat  les  duríssimes  imatges  i  notícies  que  anaven  arribant  de  la  fortíssima
virulència  fruit  de  la  repressió  policial  que  s’estava  vivint  a  molts  indrets  del  país.

Després  de  la  gravetat  dels  fets  i  l’impacte  emocional  complicat  de  digerir  que  no  oblidem i
que van poder ser observats arreu del món, va arribar la ignomínia del no reconeixement dels
esdeveniments ni dels ferits, sense dedicar-nos ni una sola paraula de solidaritat
i, en alguns casos, arribant al sarcasme més inhumà.

Considerant  que  poques  vegades  a  la  vida  es  viuen  moments  de  solidaritat  i
d’autoorganització  popular  i  de  país  com  els  del  passat  1  d’octubre,  i  amb  voluntat
d’homenatjar els milers de persones que en un gran gest de generositat van posar el temps i
el  cos per tal  de garantir  el  dret a vot de veïns i  veïnes (i,  és clar,  els més de 1.000 ferits per
aquesta repressió policial arreu del país), els partits signants, en representació del Comitè de
Defensa de la República de Reus que aglutina els diversos CDR de barri  de la ciutat demana
que el  Ple de l’Ajuntament de Reus prengui els  següents acords:

1.  Realitzar  tots  els  tràmits  necessaris  per  batejar  amb el  nom Parc  de l’1  d’Octubre,  la  zona
verda  de  nova  creació  de  Mas  Mainer  ubicat  a  l’avinguda  de  l’Onze  de  setembre,  tocant  a
l’escola Joan Rebull  de Reus (una de les  escoles amb més cens electoral  de la  ciutat  que fou
agredida amb pintades de caire feixista ara fa  3  anys).

2. Que aquest bateig es produeixi sense dilacions i en el menor temps possible.

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

20 Desembre de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

SIGNATURA_MOCIÃ_CDR.pdf
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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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