
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

Este 2018 Reus es "Ciutat de la Música". El equipo de gobierno decidió celebrar este evento a
lo largo de todo este año, con el principal objetivo de "poner en valor la actividad musical que
se hace en Reus, en el Camp de Tarragona y en todo el país", tal y como se explica en la página
web oficial de dicho evento.

"Reus Ciutat de la Música" es un proyecto que pretende llevar la música a cualquier lugar de la
ciudad  y  acercar  los  diferentes  estilos  y  propuestas  a  todo  tipo  de  públicos.  Desde
Ciudadanos, compartimos esta voluntad y defendemos que la música es un valor y un activo
cultural que debe potenciarse y revalorizarse.

Paradójicamente,  Ciudadanos  ha  tenido  conocimiento  de  que,  pese  a  la  gran  celebración
entorno a la música que se está llevando a cabo este año, hay un sector del tejido musical de
nuestra ciudad que lleva años y años sufriendo de unas carencias que parece que el equipo de
gobierno  no  ha  querido  o  no  ha  tenido  interés  en  solucionar.  Estamos  hablando  de  las
diferentes bandas de cornetas y tambores de Reus, que no disponen de un espacio cubierto y
cerrado para poder ensayar.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA  03/12/2018  REFERENT  A  PARA  PROPORCIONAR  LOCALES  DE  ENSAYO  A  LAS  BANDAS  DE
CORNETAS  Y  TAMBORES  DE  REUS
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Los  concejales  de  Ciudadanos  hemos  podido  hablar  con  representantes  y  miembros  de
algunas de estas bandas de música, que nos han explicado que llevan toda la vida ensayando
a la intemperie, algunas en solares de diferentes zonas y polígonos de Reus, otras en patios de
centros  cívicos,  ya  que  estas  entidades  no  pueden  costear  el  precio  de  un  local.  Según  han
manifestado,  en  muchas  ocasiones  tienen  que  suspender  los  ensayos  a  causa  del  frío  o  la
lluvia,  y  las  bandas  que  ensayan  en  solares  ni  tan  solo  disponen  de  servicios  como  la
electricidad,  agua  o  lavabos.

Por  ello,  se  ven  obligados  a  ensayar  en  unas  condiciones  muy  precarias,  sobre  todo  si
tenemos  en  cuenta  que  muchos  de  los  componentes  de  estas  bandas  son  niños.  Además,
algunas de estas entidades tampoco tienen ningún local o espacio en el que poder guardar de
forma segura sus instrumentos musicales y otro material relacionado con su actividad.

Si  queremos que Reus  sea  una gran "Ciutat  de  la  Música"  este  2018,  empecemos por  tratar
dignamente  a  los  músicos  de  las  bandas  de  cornetas  y  tambores  de  nuestra  ciudad.  Para
poner  en  valor  la  música  de  Reus,  parece  paradójico  programar  mil  y  una  actuaciones
musicales  en  un  proyecto  que  cuenta  con  un  presupuesto  de  unos  350.000  euros,  y  luego
mirar  hacia  otro  lado  cuando  se  trata  de  los  problemas  de  las  bandas  que  llevan  décadas
tocando  y  ensayando  en  Reus  en  unas  condiciones  lamentables.

Con ello, corremos el riesgo de que personas con talento que ejercen su actividad musical en
nuestra  ciudad,  se  vayan  a  otros  municipios  donde  sus  consistorios  sí  les  ofrezcan  unas
condiciones  dignas  para  poder  ensayar  y  tocar.

Por  todo  lo  expuesto,  el  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos  propone  adoptar  los  siguientes
ACUERDOS:

Primero.  Que  el  equipo  de  gobierno  de  Reus  se  reúna  con  representantes  de  las  diferentes
bandas de cornetas y tambores de la ciudad para conocer de primera mano sus necesidades y
reivindicaciones.

Segundo.  Que  el  Ayuntamiento  de  Reus  proporcione  los  locales  adecuados  para  que  las
bandas de cornetas y tambores de Reus que ensayan a la intemperie puedan realizar en ellos
sus ensayos y para que las bandas que así lo necesiten puedan guardar de forma segura sus
instrumentos musicales y otro material relacionado con su actividad.
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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  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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

Abans  de  començar  és  important  dimensionar  els  conceptes.  De  la  mateixa  manera  que  el
concepte  exclusió  social  té  un  objectiu  d’homogeneïtzar  i  simplificar  realitats  diferents  i
complexes,  quan  parlem  de  pobresa  energètica,  la  casuística  és  similar.  Si  una  persona  o
família  no  pot  fer  front  a  la  despesa  de  subministrament  energètic,  s’intueix  que  no  podrà
gaudir d’una bona alimentació, d’un habitatge en condicions dignes ni assumir despeses vitals
com el dentista o portar el cotxe al mecànic.
Aquests  condicionants  comporten  unes  conseqüències  físiques,  socials  i  emocionals  que
queden  en  segon  terme  en  el  moment  que  només  parlem  de  pobresa  energètica.  L’ús
conceptual pot ser interessant a l’hora de reforçar la visualització però perillós quan simplifica
una complexa realitat.
Cal insistir que les polítiques socials han de servir per deixar de necessitar-les i no només per
situacions  d’emergència.  En  altres  paraules,  necessitem  unes  polítiques  socials  actives,  que
persegueixin  la  justícia  social,  redistribueixin  la  riquesa  i  no  comportin  una  burocratització
excessiva.  L’experiència  ens  diu  que  l’excés  de  protocols,  tràmits  i  condicions  serveixen  per
limitar  l’accés  a  les  ajudes  i  prestacions.  De  nou  es  demostra  que  els  interessos  i  beneficis
d’uns  quants  van  per  davant  de  les  necessitats  de  la  majoria.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 03/12/2018 REFERENT A MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR DE REUS PER FER FRONT A LA POBRESA ENERGÈTICA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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I  això,  per sort o per desgràcia,  té dades que ho certifiquen: amb l’1,3% dels beneficis de les
grans empreses dels sector energètic, és suficient per pagar totes les factures de les persones
i famílies en situació de vulnerabilitat.
Ens  trobem davant  d’un  conflicte  d’interessos.  Les  partides  socials  formen part  d’un  pervers
equilibri  pressupostari  on  es  disputen  percentatges  amb  d’altres  partides  relacionades  amb
objectius  electorals  com  subvencions  desproporcionades  i  actuacions  urbanístiques  o  de
promoció  de  ciutat.

Per  tots  aquests  motius,  des  de  la  Candidatura  d’Unitat  Popular  de  Reus,  proposem  els
següents  acords:
1. Creació  de  la  figura  ‘agent  energètic’:  haurà  de  ser  capaç  de  supervisar  costos  i
consums  energètics,  proposar  la  realització  de  petites  inversions  per  la  millora  energètica,
diagnosticar i fer el seguiment d’un programa de bones pràctiques en l’ús de les instal•lacions,
controlar  el  confort  i  correcte  funcionament  de  les  instal•lacions,  definir  operacions  de
manteniment  en  elements  constructius  relacionats  amb  el  consum  energètic,  conèixer  el
mercat energètic i la seva normativa legal, així com els ajuts o els mecanismes de finançament,
etc.
2. Fer  una  campanya  de  difusió  sobre  l’aplicació  de  la  llei  24/2015  perquè  els  veïns  i
veïnes de Reus coneguin els seus drets i recursos disponibles.
3. Eliminar  els  dos  anys  d’empadronament  al  municipi  per  poder  accedir  als  recursos  i
prestacions relacionades amb la pobresa energètica.
4. Fer una formació als treballadors i treballadores municipals que facin atenció social.
5 . En  la  mesura  del  possible,  deixar  de  treballar  amb  aquelles  grans  empreses  que  no
compleixen  els  protocols  establerts  i  buscar  alternatives  que  compleixin  una  sèrie  de
paràmetres  relacionats  amb  l’'economia  social  i  la  comercialització  i  producció  d'energies
100% renovables.
6. Presentar  un  informe  als  diferents  grups  municipals  amb  una  relació  quantitativa  i
qualitativa  de  les  demandes  realitzades  pels  veïns  i  veïnes  de  Reus  en  relació  al
subministrament  energètic,  els  recursos  tècnics  i  jurídics  que  s’utilitzen  per  fer  front  a  les
diferents  demandes  en  qüestió  i  la  relació  i  respostes  de  les  empreses  productores  i
comercialitzadores.
7. Redactar un nou pla estratègic de beques/subvencions/ajuts.

28 de novembre, Reus, Països Catalans
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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  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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