
PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
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AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CIUTADANS-REUS V55661987

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

SANCHEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

En les darreres setmanes, hem vist com s’han incrementat els actes incívics i vandàlics al barri
de Sant Josep Obrer i Mas Pellicer, amb la destrucció de mobiliari urbà, la crema de vehicles i
fins i tot algunes agressions físiques. Tot això se suma a problemes de seguretat ciutadana ja
endèmics  en  aquest  barri,  como  ara  l’ocupació  il·legal  de  pisos,  el  tràfic  de  drogues,  els
robatoris  i  altres  fets  delictius.

Des  de  Ciutadans,  som  conscients  que  aquest  no  és  l’únic  barri  de  Reus  amb  problemes
d’incivisme i inseguretat, però considerem que en el cas de Sant Josep Obrer i Mas Pellicer ja
s’ha  superat  amb  escreix  el  límit  del  tolerable.  Són  molts  els  veïns  que  viuen  amb  por,  se
senten  insegurs  i  es  queixen  d’haver  de  suportar  aquesta  situació  i,  per  això,  és  necessari
adoptar  mesures  addicionals  a  les  habituals  per  reduir  el  vandalisme  i  la  delinqüència.

És hora que l’Ajuntament posi fil a l’agulla i dugui a terme les actuacions que siguin necessàries
per  acabar  amb  aquesta  problemàtica,  ja  que  les  polítiques  adoptades  fins  ara  han  resultat
insuficients  i  no  han  solucionat  un  problema  que,  al  contrari,  en  els  darrers  mesos  s’ha
agreujat.  Per  tant,  el  Grup  Municipal  de  Ciutadans  està  convençut  que  és  necessari  un

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 15/09/2017 REFERENT A AUGMENTAR LA SEGURETAT CIUTADANA A SANT JOSEP OBRER I
MAS PELLICER
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major control dels actes incívics i  delictius que s’estan succeint en aquest barri,  i  per això cal
incrementar les actuacions policials.

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

Primer.  Que  els  tècnics  de  l’Ajuntament  de  Reus  elaborin  un  informe  sobre  la  situació  de
l’habitatge  a  Sant  Josep  Obrer  i  Mas  Pellicer,  que  inclogui  un  llistat  dels  pisos  que  estan
ocupats  il·legalment  i  que  en  detalli  la  titularitat  pública  o  privada  dels  mateixos.

Segon. Atès que molts dels habitatges ocupats il·legalment en aquest barri són propietat de la
Generalitat,  que l’Ajuntament de Reus insti  el  govern català a exercir  un major control  sobre
els  mateixos,  duent  a  terme  actuacions  com  tapiar  els  pisos  o  cases  ocupats  i  la  posterior
verificació  periòdica  que  segueixen  desocupats.

Tercer. Que s’intensifiqui la presència de la Guàrdia Urbana a Sant Josep Obrer i Mas Pellicer
per reduir els actes vandàlics i l’incivisme.

Quart.  Que  s’intensifiqui  la  coordinació  entre  Guàrdia  Urbana  i  Mossos  d’Esquadra,  amb  la
finalitat  d’augmentar  les  actuacions  conjuntes  a  Sant  Josep  Obrer  i  Mas  Pellicer  per  reduir
l’índex  de  delinqüència  al  barri.

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

01 Setembre 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 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.

LABRADOR BARRAFON, JOSEFA

L’Ordenança  Fiscal  número  9  de  Reus  regula  la  taxa  per  la  recollida  d’escombraries,  que
serveix  per  sufragar  la  prestació  per  part  de  l’Ajuntament  del  servei  de  recollida  domiciliària
d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges i locals, així com el seu tractament. Han de
pagar  aquesta  taxa  les  persones  físiques  o  jurídiques  i  les  entitats  a  les  quals  es  refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària que ocupin o utilitzin els habitatges o locals ubicats als
llocs en què es presti aquest servei.

La  quota  de  la  taxa  es  determina  segons  la  naturalesa,  l’ús,  la  finalitat  i  la  superfície  de
l’habitatge o el local. Es tracta d’una quantitat fixa que ha d’abonar-se a l’Ajuntament de forma
anual.

Les  associacions  o  entitats  del  tercer  sector  també  han  de  pagar  la  taxa  d’escombraries.
Bàsicament, la seva quota varia en funció dels metres quadrats que tengui el local de l’entitat.
Però, en la majoria dels casos, aquestes associacions de tipus social pràcticament no generen
residus.  No  es  tracta  d’habitatges  familiars  o  locals  comercials  que  produeixin  quantitats
diàries d’escombraries,  sinó que molts cops aquestes entitats ni  tan sols  treballen a diari  als

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 15/09/2017 REFERENT A PER CREAR UNA SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DE LA TAXA DE
LES ESCOMBRARIES PER A LES ENTITATS DEL TERCER SECTOR
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seus  locals,  de  manera  que  han  de  fer  front  a  una  taxa  desproporcionada  amb  la  seva
aportació  real  de  residus.

De vegades,  es tracta d’associacions amb molts pocs recursos,  que realitzen una feina social
desinteressada i molt necessària, i  que poden veure perillar la seva subsistència en haver de
fer front a despeses com aquesta. Per això, cal facilitar el treball a aquestes entitats i, des de
l’Ajuntament, ajudar-les a tirar endavant.

Una mesura de suport seria la creació d’una línia de subvencions per al pagament de la taxa
per la recollida d’escombraries. Per això, des de Ciutadans creiem que el consistori ha de crear
una nova subvenció per ajudar les entitats del tercer sector amb seu a Reus a pagar la taxa de
les escombraries. Amb això, s’estarà contribuint al seu manteniment i pervivència.

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

Primer. Crear una nova línia de subvencions adreçades a les entitats del tercer sector amb seu
a Reus per contribuir al pagament de la taxa per la recollida d’escombraries.

Segon.  Que  el  Pressupost  municipal  per  al  2018  inclogui  la  partida  necessària  per  donar
cobertura  econòmica  a  aquesta  subvenció.

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

08 Setembre 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 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.

MARTIN MARTINEZ, ANDRES

La convenció de les  Nacions Unides sobre els  drets  dels  infants  estableix  que tots  els  nens i
nenes  tenen  dret  a  l’educació,  a  la  cultura  i  al  joc  per  arribar  a  ser  un  membre  útil  de  la
societat.  Reconeix  el  dret  dels  infants  al  lleure  i  a  participar  de  les  activitats  artístiques,
recreatives  i  d’esplai  i  el  deure  de  les  administracions  a  fer-ho  possible.

S’entén el temps de lleure dels infants i els adolescents com un espai de vital importància per
a la formació de la persona, ja que condiciona i modela en gran mesura molts dels seus hàbits,
habilitats, actituds i valors futurs. Les activitats de lleure són una excel•lent oportunitat per al
seu desenvolupament personal i social i, per tant, cal fomentar-ne l’accés.

Tot  i  que  cada  cop  hi  ha  més  oferta  d’activitats  de  lleure  educatiu  i  cada  cop  són  més  els
infants que hi participen, es tracta d’un àmbit afectat greument per les desigualtats socials. Hi
ha molts infants socialment desfavorits als qui resulta molt difícil o gairebé impossible accedir
a aquestes activitats.

Des del convenciment que tots els infants i adolescents de la nostra ciutat han de poder optar

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  15/09/2017  REFERENT  A  LA  CREACIÓ  D'UNA  LÍNIA  D’AJUTS  PER  AL
FOMENT  DE  LES  ACTIVITATS  DE  LLEURE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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a participar de les activitats de lleure en igualtat d’oportunitats, cal que l’Ajuntament promogui
polítiques  d’accessibilitat  a  les  activitats  extraescolars  en  condicions  d’equitat  i  sense
discriminació  per  motius  econòmics.

Que l’Ajuntament de Reus estableixi una línia d’ajuts per afavorir la participació dels infants i
adolescents  amb  dificultats  econòmiques  a  les  activitats  extraescolars  en  igualtat
d’oportunitats.

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

12 Setembre 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 PPC V55549984

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

Durant  els  més  de  deu  anys  transcorreguts  des  de  l'entrada  en  vigor  de  la  Llei  1/2004  de
mesures  de  protecció  integral  contra  la  violència  de  gènere  (LOMPIVG),  s'ha  produït  una
intensa  tasca  de  desenvolupament  normatiu  per  abordar  la  violència  de  gènere  en  tots  els
nivells de l'Administració, inclosa l'Administració Local. És de destacar en el període 2005-2015
l'aprovació de successius plans específics orientats a la prevenció, assistència i protecció de la
violència de gènere, com la vigent Estratègia Nacional per a l'Eradicació de la Violència contra
la  Dona  i  el  II  Pla  Integral  de  Lluita  contra  el  Tràfic  de  Dones  i  Nenes  amb  fins  d'explotació
sexual.

La  coordinació  institucional  és  també  un  factor  clau  per  assolir  els  objectius  de  la  Llei  i
aconseguir  una  major  protecció  de  les  dones  víctimes  de  maltractament.  La  coordinació  es
configura com un dels mitjans més eficaços per eradicar aquests comportaments antisocials ja
que  serveix  per  reforçar  la  prevenció,  augmentar  la  sensibilització  i  la  consciència  social,
permetre la facilitat de la denúncia, una atenció integral i personalitzada de la víctima, així com
el control del maltractador.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 15/09/2017 REFERENT A PER IMPULSAR LA INCORPORACIÓ DE LA
GUÂRDIA  URBANA  AL  SISTEMA  DE  SEGUIMENT  INTEGRAL  “VIOGEN”  ENVERS  CASOS  DE
VIOLÈNCIA  DE  GENÊRE  A  REUS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Aquest  compromís  de  treballar  conjuntament  per  millorar  els  sistemes  de  lluita  contra  la
violència de gènere i d'arribar a un Pacte d'Estat en aquesta matèria està rubricat en les dues
cambres de les Corts Generals. Així el Senat, arran de la presentació d'una Proposta de Moció
del  Grup  Parlamentari  Popular,  signada  per  tots  els  grups  de  la  Cambra,  ha  aprovat  una
declaració  institucional,  en  la  sessió  de  la  Comissió  General  de  les  Comunitats  Autònomes
celebrada  el  passat  27  de  març  del  2017  on  l'apartat  3.2  proposa  textualment:

Revisar  y  reforzar  los  protocolos  vigentes  para  mejorar  tanto  la  protección  de  las  mujeres
víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas como la detección temprana para evitar
que las agresiones puedan producirse, para lo que es necesario garantizar el mantenimiento
de  la  red  de  atención  directa  a  las  víctimas  en  todos  los  nieves,  especialmente  en  la
Administración  local  por  ser  la  más  cercana  a  los  ciudadanos”

El Ministeri de l'Interior té elaborat un Acord de col•laboració municipal per a la cooperació i
col•laboració  de  la  Policia  Local  al  Sistema  de  Seguiment  Integral  de  les  Víctimes,  que  es
configura  com  un  instrument  valuós  per  a  la  lluita  contra  la  violència  de  gènere  i  que  l´
Ajuntament  de  Reus,  no  pot  deixar  passar  doncs  l'oportunitat  de  ratificar  aquest  acord,
mostrar la seva participació activa contra aquesta classe de delictes i el seu rebuig més absolut
a l'existència d'aquests crims de violència masclista que moltes vegades es produeixen en la
intimitat  familiar  on  la  víctima  és  més  feble,  per  tot  això`el  per  tot  això  el  Partit  Popular
presenta  aquesta  Moció  al  Ple  amb  els  següents  acords

PRIMER. Instar a l’aprovació del model d'acord de col•laboració amb el Ministeri de l'Interior i
incorporar  a  la  Guàrdia  Urbana,  cos  policial  local  de  l'Ajuntament  de  Reus,  al  "Sistema  de
Seguiment  Integral  dels  casos  de  violència  de  gènere".

SEGON. Iniciar la tramitació de l'expedient a través de la corresponent Unitat de Coordinació o
Violència adscrita a la subdelegació del Govern a la província de Tarragona i/o  Delegació del
Govern a la CCAA de Catalunya, d'acord amb la Guia de tramitació per a la incorporació de la
Guàrdia Urbana, cos policial local de Reus al “Sistema Viogen”.

TERCER. Facultar l'alcalde per a la signatura de l'acord de col•laboració entre l'Ajuntament i el
Ministeri  de  l'Interior  per  formalitzar  la  incorporació  a  la  qual  es  refereix  l'acord  primer  i  de
totes les gestions que siguin necessàries per a la formalització de la documentació requerida.

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

MARTIN MARTINEZ, ANDRES

Aquest estiu, el Grup Sagessa s’ha adherit al projecte 'No puc esperar'. Es tracta d’una iniciativa
de l'Associació de Malalts  de Crohn i  Colitis  Ulcerosa (ACCU Catalunya),  que estableix  acords
amb institucions públiques i establiments perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera
gratuïta i tan ràpidament com es pugui als usuaris amb aquestes patologies.

Un dels problemes que més preocupa a totes aquestes persones és la necessitat contínua, i de
vegades imprevisible, d’anar al lavabo. A algunes d’aquestes els costa sortir de casa per por de
no trobar un lavabo disponible quan el necessiten i això fa que disminueixi la seva qualitat de
vida.  El projecte pretén fer més fàcil el dia a dia dels afectats i conscienciar la població sobre
les  malalties  inflamatòries  intestinals  i  les  necessitats  de qui  les  pateixen.  A  Catalunya,  hi  ha
prop de 30.000 persones que pateixen aquestes  malalties.

Fruit d'aquest acord, des del Servei de l'Aparell Digestiu de l'Hospital Sant Joan es lliurarà una
targeta  acreditativa  als  pacients  afectats  per  aquestes  patologies  perquè  pugui  mostrar-les
sempre  els  sigui  necessari.

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL DEL DIA 15/09/2017 REFERENT A LA PROMOCIÓ DEL PROJECTE ‘NO PUC ESPERAR’

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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1.- Que l’Ajuntament de Reus ampliï la campanya a tots els edificis municipals.

2.-  Que  l’Ajuntament  faci,  mitjançant  les  entitats  comercials  de  la  ciutat,  una  campanya  de
promoció  del  projecte  entre  els  establiments  de  la  ciutat  perquè  se  sumin  a  la  iniciativa.

3.-  Que  l’Ajuntament  de  Reus  identifiqui  els  establiments  que  formin  part  de  “NO  PUC
ESPERAR!”  amb  l’adhesiu  corporatiu  de  la  campanya,  i  els  inclogui  al  web  municipal,  al  web
www.nopucesperar.cat  i  a  l’App  a  disposició  de  les  persones  beneficiàries  de  la  targeta.

4.-  Que  l’Ajuntament  de  Reus  faci  una  campanya  per  donar  a  conèixer  el  projecte  entre  la
ciutadania.

5.- Que l’Ajuntament de Reus col•labori en totes les campanyes divulgatives sobre les malalties
digestives per a tota la ciutadania amb les entitats especialitzades.

6.-  Donar  trasllat  d’aquesta  moció  a  l’Institut  Català  de  la  Salut,  a  l’Associació  de  Malalts  de
Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya), a l’Associació per la Incontinència Anal
(ASIA) i l’Associació Catalana d’ostomitzats (ACO)

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

12 Setembre 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

A  la  nostra  ciutat  comptem  amb  múltiples  elements  patrimonials,  relacionats  amb
l’arquitectura  modernista  i  amb  el  patrimoni  industrial.
A la vora del passeig de La Boca de la Mina hi trobem la fumera helicoïdal, que pertany al Molí
de Baix de Monterols. Es va construir el 1864 com a exigència per a la màquina de vapor que
s’hi  va  instal•lar.  (Veure  fitxa  E-037 del  Pla  Especial  de Protecció  del  Patrimoni  Arquitectònic
Historicoartístic  i  Natural  de la  ciutat  de Reus (PEPPAHN de Reus))
Actualment,  aquesta  fumera  modernista  es  troba  en  estat  de  deteriorament  i  accedir-hi  és
pràcticament  impossible.
Atès el seu caràcter singular, entenem que aquest  Ajuntament hi ha d’actuar tant per a frenar
el  seu  procés  de  degradació  com  per  a  què  esdevingui   un  element  destacable  de  la  ruta
modernista,  en  les  immediacions  de  l’Institut  Pere  Mata.
Tenint en compte que tenim entre mans el Pla de millora i recuperació de La Boca de la Mina i
atenent-nos al  seu propi text en els punts 4:  Estratègia i  objectius:  promocionar el  patrimoni
cultural i històric associat i 5: Desenvolupar recursos i programes de foment de l’ocupabilitat i
l’emprenedoria  en  l’àmbit  del  turisme  cultural  i  natural,  el  nostre  grup  polític,  remet  al
consistori al Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic, historicoartístic i natural de

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D'UNITAT POPULAR AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 15/09/2017 REFERENT A LA PRESERVACIÓ
DE LA FUMERA HELICOÏDAL DEL MOLÍ DE BAIX MONTEROLS SITUADA A LA BOCA DE LA MINA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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la ciutat de Reus, publicat al diari oficial de la Generalitat, número 4531, el 16 de desembre del
2005,  que  ara  no  desenvoluparem,  però  que  conté  les  claus  per  poder  fer  algun  tipus  d’
actuació  municipal  en  aquest  bé  patrimonial.  I  especialment  a  l’article  14  d’aquest  Pla,  on
entenem que hi poden haver les claus per actuar-hi.
Entenem  doncs,  que  seria  un  despropòsit  millorar  el  passeig  de  La  Boca  de  la  Mina,  sense
tenir  en  compte  aquest  element  arquitectònic  testimoni  del  procés  d’industrialització  de  la
nostra ciutat durant de la segona meitat del s. XIX i començaments del s. XX

Per tot això i per no incórrer en la pèrdua de la fumera helicoïdal, la CUP insta al govern a:

1–Declarar  la  fumera  helicoïdal  del  Mas  del  Molí  com  a  “bé  d’interès  local”  o  qualsevol  altra
distinció,  segons  les  normes  establertes.
2–Negociar amb la propietat l’acord legal que s’escaigui  per tal de facilitar l’actuació municipal
amb l’objectiu d’evitar la degradació i pèrdua d’aquest element del patrimoni industrial.
3–Contemplar una partida econòmica per a l’estudi del seu estat de conservació i projecte de
restauració.
Endegar  actuacions  menors  de  manera  immediata  com  poden  ser  el  desbrossament  de
l’entorn de la fumera o la seva senyalització;  i prendre les mesures d’urgència pertinents per a
la seva protecció, mentre no s’arriba a la seva reconstrucció i millora definitiva.

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

12 Setembre 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

1. Atès que, tot i que el nombre total de refugiats que entren a Europa ha minvat a causa de
les polítiques migratòries de la UE, la xifra de persones refugiades l'any 2016 va ser superior a
l'any  anterior.  Aquestes  polítiques  es  basen  en  la  detenció  a  les  rutes  migratòries  més
comunes i promouen així l'empresa de rutes cada vegada més perilloses. El 2016 hi ha hagut
4.700  casos  coneguts  de  persones  que  han  mort  creuant  el  mar  Mediterrani  i,  en  el  que
portem del 2017, la xifra de víctimes mortals conegudes al Mediterrani s'eleva a gairebé 1000.

2.  Atès  que  totes  aquestes  persones  fugen  de  conflictes  armats  que  tenen  lloc  amb
l'armament  importat  principalment  de  països  d'Occident.  Dins  el  rànquing  de  països
exportadors  d'armes,  l’Estat  espanyol  se  situa  a  la  7a  posició  a  escala  mundial,  i  a  la  4a  a
l'Orient  Mitjà.  Segons  el  reconegut  centre  de  recerca  SIPRI  (Stockholm  International  Peace
Research Institute), Àsia i Orient Mitjà són els principals destinataris d'un comerç d'armes que
està creixent continuadament des del 2004, incrementant un 8,4% des del període 2007-2011
a 2012-16. Pel que fa a les exportacions de la Unió Europa, Orient Mitjà se situa com al segon
comprador d'armament.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  15/09/2017  REFERENT  A  LA  PRODUCCIÓ  I  VENDA  D'ARMES  QUE
ALIMENTEN  ELS  CONFLICTES  DELS  QUÈ  FUGEN  LES  PERSONES  REFUGIADES
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3. Atès que a nivell europeu existeixen mitjans legals per assegurar una regulació i control en
les  destinacions  del  comerç  d'armes.  Però  la  insuficiència  de  rigor  en  l'aplicació  dels
reglaments  de  control  de  comerç  d'armes  està  contribuint  a  mantenir  vius  bona  part  dels
conflictes  armats  que  tenen  relació  directa  amb  una  de  les  pitjors  crisis  de  refugiats  de  la
història, davant la qual els mateixos països exportadors d'armes estan adoptant una resposta
feble i insuficient.

4. Atès que els pressupostos per a la seguretat fronterera segueixen creixent molt ràpidament.
Segons l'informe "Border Wars II" publicat pels centres d'investigació Transnational Institute i
(TNI) i Stop Wapenhandel, el pressupost de Frontex aprovat pel 2016, 238.700.000 d'euros, va
representar un increment del 67,4% davant dels 142.600.000 d'euros amb els quals comptava
l'any  2015.  S'espera  que  creixi  a  322  milions  d'euros  l'any  2020,  50  vegades  superior  al  seu
pressupost de 6,3 milions d'euros l'any 2005. El pressupost del 2016 per al Fons de Seguretat
Interior de la UE va augmentar de manera similar a 116.400.000 d'euros a l'octubre del 2015
fins a un total de 647.500.000 d'euros.

5.  Atès  que  una  proporció  substancial  d'aquests  pressupostos  han  beneficiat  les  empreses
d'armament i  de seguretat en un mercat de seguretat fronterera que creix aproximadament
un 8% a l'any. Airbus, Leonardo, Safran i Thales són algunes de les empreses armamentistes i
de  seguretat  que  aquest  darrer  2016  van  obtenir  contractes  de  seguretat  fronterera.  Per  la
seva banda, les empreses Indra, Advent i ATOS també van obtenir importants contractes per a
projectes d'identificació i seguiment de refugiats.

6. Atès que amb la UE està promovent pressupostos europeus per la R+D militar i de seguretat
que els vincula amb el control dels fluxos migratoris que mostren un procés de militarització
de les  polítiques de seguretat  comunitàries  que afavoreixen els  productes que fabriquen les
indústries del  sector armamentístic.9.  Atès que la Unió Europea va acordar reubicar 160.000
sol•licitants  d'asil  abans de setembre del  2017.  L'estat  espanyol  es  va  comprometre  a  acollir
17.387 persones, de les quals aquest maig del 2017 encara n'havien d'arribar més de 16.083.

7. Atès que el 14 de juliol de 2016 el Parlament de Catalunya va aprovar una Moció advocant
per  la  desmilitarització  de  Catalunya,  que,  entre  d'altres  contemplava  no  concedir  ajuts  i  no
promoure  activitats  per  part  de  l'Administració  a  la  indústria  militar  a  Catalunya,  inclòs  el
suport a la recerca i el desenvolupament explícitament orientats al creixement de la indústria
militar i armamentista.

8.  Atès  que  l'informe  27  del  Centre  Delàs  d'Estudis  per  la  Pau  sobre  la  Indústria  militar  a
Catalunya  revela  que  a  Catalunya  hi  ha  importants  companyies  produint  armament  o
components de tecnologies militars el destí del qual és la guerra (empreses com INDRA, Expal
del grup Maxam, Sener, GMV Aerospace o Rohde & Schwarz).

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:2017045358
Data: 12-09-2017 09:55:05

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 12/9/2017
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20174D146198C88A9B1749C38C11D80C210E4D9AE75C0912095511



És per tot això que el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de Reus l'adopció dels següents
ACORDS:

PRIMER.-  L’Ajuntament  de  Reus  farà  les  passes  necessàries  per  assegurar  que  els  concursos
públics afavoreixin empreses que no treballin amb empreses vinculades a la indústria militar,
incloses  les  empreses  que  donen  suport  a  la  recerca  i  el  desenvolupament  explícitament
orientats  al  creixement  de  la  indústria  militar  i  armamentista.

SEGON.- Aquest compromís es traduirà en la tramitació de les disposicions legals necessàries
per a la seva articulació en el termini màxim de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta moció.

TERCER.-  Treballar  amb  el  Centre  Delàs  d’Estudis  per  la  Pau  per  informar  de  les  empreses
vinculades  amb  la  fabricació  d’armament.

QUART.-  Fer  públic  el  compromís  d’aquesta  moció  a  la  ciutadania  de  Reus,  al  Centre  Delàs
d’Estudis  per  la  Pau,  als  grups  parlamentaris  del  Parlament  de  Catalunya  i  a  la  Comissió
d’Economia  del  Parlament  de  Catalunya,  al  govern  de  la  Generalitat,  a  la  Federació  de
Municipis  de  Catalunya  i  a  l’Associació  Catalana  de  Municipis  i  Comarques.

CINQUÉ.-  Declarar  Reus  ciutat  lliure  d'empreses  que  fabriquin  armes  i  per  tant  rebutjar  la
instal•lació, a la nostra ciutat, d'empreses que tinguin alguna relació amb la producció i venda
d’armament.

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

12 Setembre 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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