
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  Direcció  General  de  Trànsit  (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 09/07/2018 REFERENT A L’ADHESIÓ AL CONVENI AMB LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀNSIT
(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,  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  als  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  Direcció  General  de  Trànsit  (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. En el cas que l’Ajuntament ja estigui adherit a
l’esmentat conveni, que s’apliquin de forma immediata els efectes del mateix.
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  o  es  faci  efectiva,
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
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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 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

La muerte súbita cardíaca es uno de los principales problemas en la salud mundial. En Europa
y Estados Unidos, al menos 700.000 persones mueren cada año a consecuencia de la muerte
súbita  cardíaca,  después  de  una  reanimación  cardiopulmonar  (RCP)  sin  éxito  y  fuera  de  un
hospital  o  centro  médico.  Esto  supone  cerca  de  2.000  muertes  cada  día.

Actualmente, el paro cardíaco es la primera causa de mortalidad en Europa, por encima de los
accidentes de tráfico y de las enfermedades graves. Pese a que se invierten miles de millones
de euros para intentar reducir las muertes en la carretera, hay 20 veces más muertes a causa
de una RCP sin éxito. Sólo menos de 1 de cada 10 pacientes que sufren un paro cardíaco fuera
del  hospital  puede  sobrevivir  en  condiciones  aceptables.  Esto  podría  revertirse  de  manera
efectiva  a  través  de  una  formación  adecuada  y  con  un  mínimo  coste.

Desde  el  Consejo  Europeo  de  Reanimación  (European  Resuscitation  Council),  la  Fundación
Europea de Seguridad del Paciente (EuPSF), el Comité de Enlace Internacional de Reanimación
(ILCOR) y la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiología (WFSA) se articuló en julio de
2015 la declaración “Kids Save Lives”, dirigida a niños y adolescentes en edad escolar para la

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 09/07/2018 REFERENT A PARA LA ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN “KIDS SAVE LIVES” Y PARA
EL  IMPULSO  DE  LA  FORMACIÓN  EN  REANIMACIÓN  CARDIOPULMONAR  EN  LOS  CENTROS
EDUCATIVOS  DE  REUS
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formación y entrenamiento en RCP en todo el mundo. La misma Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha dado su apoyo a esta declaración.

En  2011,  desde  la  Asociación  Americana  del  Corazón  (AHA)  se  defendió  la  formación
obligatoria en reanimación cardiopulmonar en las escuelas norteamericanas y en 2013 más de
400 miembros del Parlamento Europeo dieron apoyo a una iniciativa llamada “Día Europeo de
la  Reanimación”  (www.erc.edu),  en  la  que  se  defendía  incorporar  la  formación  en  RCP  a  los
planes  de  estudios  de  las  escuelas  europeas.

Por  tanto,  uno  de  los  pasos  más  importantes  hacia  el  crecimiento  del  índice  de  RCP  con
resultado  positivo  pasa  por  educar  a  cuanta  más  gente  mejor,  ya  que  esto  favorece  una
mejora  significativa  en  la  tasa  de  supervivencia,  principalmente  a  través  de  la  educación  de
todos  los  niños  y  niñas  en  edad  escolar.  Esto  puede  hacerse  mediante  la  educación  de  los
niños  y  adolescentes  –a  partir  de  los  12  años–  con  sólo  2  horas  de  formación  al  año.

Después  de  numerosas  pruebas  piloto  en  diferentes  países  del  mundo,  esta  práctica  se  ha
consolidado  en  los  países  europeos  de  nuestro  entorno  y  ha  quedado  demostrado  que  los
niños pueden ser los mejores transmisores de esta formación, ya que la hacen extensiva a su
entorno (principalmente familia  y  amigos).  Ya  son varias  las  ciudades del  Estado que se han
adherido a la declaración y proyecto “Kids Save Lives” y que reciben formación en RCP de este
proyecto europeo para los alumnos de entre 12 y 18 años.

En  Cataluña,  estas  sesiones  son  impartidas  por  instructores/as  acreditados/as  por  la
Generalitat,  principalmente  provenientes  del  Servicio  de  Emergencias  Médicas  (SEM).  Esta
formación se imparte en las aulas de los centros educativos o en salas polivalentes, dividiendo
a los grupos de alumnos por edades.  Las charlas son muy prácticas,  tienen una duración de
una  hora  y  media  y  cuentan  con  presentaciones  adaptadas  a  cada  ciclo  educativo.  Los
participantes pueden realizar técnicas básicas de reanimación sobre un maniquí de prácticas.
Una vez finalizadas todas las jornadas, se entrega a los alumnos un certificado de formación
en  RCP  y  un  reconocimiento  al  centro  educativo  que  acredita  que  está  sensibilizado  con  la
actuación  ante  los  paros  cardíacos.

Por  todos  estos  motivos,  el  Grupo Municipal  de  Ciudadanos  propone  adoptar  los  siguientes
ACUERDOS:

Primero.  La  adhesión  del  Ayuntamiento  de  Reus  al  programa  europeo “Kids  Save
Lives” impulsado desde el Consejo Europeo de Reanimación (European Resuscitation Council).
Segundo. Instar a la Generalitat para que, a través del Servicio de Emergencias Médicas (SEM),
lleve  a  cabo  la  formación  básica  en  técnicas  de  reanimación  cardiopulmonar  (RCP)  a  los
alumnos  de  entre  12  y  18  años  de  los  centros  educativos  de  Reus,  en  coordinación  con  los
mismos  centros  y  la  Regidoria  d’Ensenyament.

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:2018033225
Data: 02-07-2018 11:40:20

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 2/7/2018
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20188444521DDBA9C109445D805DEA975F95C630DFE70702114027

Llibre General Entrada
Núm: 2018033225
Data: 02-07-2018 11:40:20



Tercero.  Trasladar  y  notificar  estos  acuerdos  al Consejo  Europeo  de  Reanimación,  a  los
Departamentos de Salut y de Ensenyament de la Generalitat de Cataluña, a los Ministerios de
Sanidad y de Educación, y a los diferentes centros educativos de Reus.
Cuarto.   Difundir  estos  acuerdos  y  dar  la  publicidad  correspondiente  a  través  de  todos  los
canales  de  comunicación  del  Ayuntamiento  de  Reus.

02 Juliol 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 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

Hem de seguir fent memòria; el Cas de la Manada, el cas de la violació múltiple a la discoteca
Razzmatazz de Barcelona,  la  pressumpta agressió sexual  a  Salou d'un esportista turc que va
participar  en aquests  últims Jocs del  Mediterrani  a  Tarragona són la  punta de l'iceberg de la
violència masclista estructural que encara s'exerceix vers la dona que es reforça amb la xifra
d'una denúncia d'agressió sexual, amb violència o intimidació, cada 12 hores.

Per tot això, i en el marc d’aprofundir en les polítiques feministes que aconsegueixin afavorir
un Reus més inclusiu i igualitari per a totes les persones -amb especial èmfasi en les dones-, es
proposa  que  l’  Empresa  Municipal  Reus  Transport  Públic  (d'ara  en  endavant  RTP)  incorpori
mesures  que  garanteixin  la  seguretat  de  les  dones  en  l’espai  públic  durant  la  nit  o  franges
horàries  de  més  risc  i  l’associat  al  gaudiment  ple  i  segur  de  l’oci  nocturn.

Sabem que Reus no disposa de cap línia que circuli en horari de nit,  per tant, la proposta de
«parades  intermèdies»,  en  un  inici,  s'haurien  de  posar  en  pràctica  en  les  primeres  i  les
darreres  franges  horàries  del  dia  tenint  en  compte  l'adaptació  de  l'horari  segons  l'època  de
l'any  d'acord  amb  la  durada  de  dia  i  nit.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR, EN
COL·LABORACIÓ AMB EL GRUP FEMINISTA L'HORA VIOLETA AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA
09/07/2018 REFERENT A PER A  LA IMPLANTACIÓ DE LA “PARADA INTERMÈDIA”   A  LES  LÍNIES
D'AUTOBÚS DE REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Es tracta de permetre que les dones que ho sol•licitin puguin baixar de l’autobús en un punt
intermedi entre dues parades oficials si això possibilita una reducció de la distància de carrers
que haurà de caminar sola fins a arribar a casa.

La proposta té per objectiu evitar, al màxim, els punts de l’espai públic que són percebuts com
a  insegurs  per  les  dones,  especialment  si  els  perceben  com  a  afavoridors  de  possibles
agressions  sexuals.

Aquesta és  una acció  que concreta  els  criteris  urbanístics  amb perspectiva  de gènere que la
Cup sempre té present d'acord amb una visió de ciutat feminista i  integradora que uneix els
àmbits d'urbanisme, mobilitat i  seguretat en aquest cas.

Pel que fa a la seva metodologia d'implementació,  que té un cost zero, a nivell  econòmic, ja
tenim antecedents a Donosti (Guipúscoa) o Barcelona amb la posada en marxa d'un pla pilot,
predisposició  per  part  dels  ajuntaments  com  Bilbao  (Biscaia),  Terrassa  i  Tarragona  després
d'haver-ne  aprovat  una  moció  per  a  la  seva  inclusió  o  la  decisió  de  l'equip  de  govern  de
Sabadell  d'iniciar-ne  la  implementació  la  propera  tardor.

Hem d'afegir que la proposta no redueix els drets de cap altra persona usuària del servei de
busos de RTP però, en canvi, sí que amplia la percepció de seguretat d’aquelles persones que
pel fet de ser dona corren el risc de patir agressions sexuals a l’espai públic i que restringeixen
la  seva  llibertat  de  moviments  i  condicionen  les  seves  activitats  en  funció  de  si  tenen  o  no
garantida  una  tornada  a  casa  segura  durant  les  nits.

Primer.-  Que  el  El  Ple  de  l'Ajuntament  de  Reus  traslladi  al  consell  d’administració  de  RTP
l’encàrrec  d’estudiar  la  possibilitat  de  crear  la  “parada  intermèdia”  sota  demanda,  de  forma
que  el  conductor/a  d’un  autobús  permeti  que  les  dones  baixin  del  vehicle  en  un  punt
intermedi  entre  dues  parades,  sense  alterar  el  recorregut  oficial  de  la  línia.

Segon.-  Que  el  El  Ple  de  l'Ajuntament  de  Reus  traslladi  al  consell  d’administració  de  RTP
l'encàrrec de consultar la plantilla de l’EMT per tal de conèixer la seva opinió sobre la proposta
i  que aquesta acordi   (ja  que,  en darrer  terme,  serà l’encarregada d’aplicar-la)  les  mesures o
esmenes pertinents  que facin  més viable  la  implantació  de la  “parada intermèdia”.

Tercer.-  Que el  El  Ple  de l'Ajuntament de Reus demani  al  consell  d’administració de RTP que
aquest realitzi consultes o qüestions a aquells ajuntaments que ja han aplicat aquesta mesura
(o estiguin a punt de fer-ho), per aprendre de la seva experiència i no repetir possibles errades
detectades en els plans pilot.

Quart.- Que el El Ple de l'Ajuntament de Reus traslladi al consell d’administració de RTP la
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competència  d'acordar  els  criteris  concrets  que  desenvolupin  aquesta  mesura.  Com  ara
l’horari en el qual podrà ser demanat (en tot cas nocturn i si és amb caràcter diari), el màxim
d’aturades  extra  que  es  podran  realitzar  entre  parada  i  parada  oficial;  la  distància  mínima
entre parades,  l'adaptació de l'horari  segons l'època de l'any d'acord amb la  durada de dia  i
nit.

Cinquè.- Que el El Ple de l'Ajuntament de Reus traslladi al consell d’administració de RTP que,
un  cop  definida  la  mesura  i  el  seu  àmbit  d’aplicació,  s’obrin  converses  amb  altres
administracions  amb  competències  en  mobilitat  per  poder  fer  efectiva  la  proposta  i  la  seva
aplicació  en  les  línies  interurbanes  nocturnes  que  passen  per  Reus.   L'objectiu  d'aquestes
converses  seria  realitzar  negociacions  per  tal  d'ajustar  horaris  entre  les  línies  de  transport
interurbà  i  les  línies  de  transport  municipal,  per  evitar  llargues  esperes  innecessàries  de  les
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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 mes de juliol de 2016, fa just dos anys, aquest Ple aprovava per unanimitat una moció per
tal que el govern executés els acords de les mocions aprovades des de l’inici del mandat. Els
acords també establien que es donés compte periòdicament de l’estat de compliment de les
mocions amb un informe lliurat  als  grups municipals  i  publicat  al  Portal  de transparència de
l’Ajuntament.
Al  cap  de  dos  anys,  es  confirma  que  aquell  aparent  acord,  que  va  comptar  amb  el  vot
favorable de tots els grups amb representació al consistori, inclosos els del govern, ha resultat
ser  foc  d’encenalls.  I  la  llista  d’incompliments  cada  cop  és  més  llarga,  tenint  en  compte  la
quantitat  de propostes presentades pels  diferents grups que han prosperat  des de l’inici  del
mandat a les sessions plenàries,  amb caràcter mensual.
Per  part  del  PSC,  propostes  aprovades  com  el  retorn  dels  educadors  socials  als  centres
educatius  de  la  ciutat,  la  posada  em  marxa  del  projecte  ‘Patis  Oberts’  (per  unanimitat),  la
creació  d’una  línia  d’ajuts  per  al  foment  de  les  activitats  extraescolars  o  la  modificació  dels
barems per accedir als casals d’estiu per fomentar la igualtat d’oportunitats, per posar alguns
exemples, han quedat abandonades en un calaix.
La situació demostra una manca de sensibilitat inadmissible de l’equip de govern vers la

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL DEL DIA 09/07/2018 REFERENT A COMPLIMENT DELS ACORDS APROVATS AL PLE
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ciutadania i un menyspreu alarmant cap als grups de l’oposició, perquè moltes de les mocions
són resultat de demandes ciutadanes, entitats i associacions i afavoreixen el conjunt de veïns i
veïnes.  Per  això,  és  fonamental  que  els  acords  de  ple  s’executin  i  no  es  converteixin  en  una
mera  declaració  d’intencions  davant  de  la  ciutadania,  sense  cap  efecte.
Un cop les mocions han estat aprovades s’han de convertir, automàticament, en compromisos
ferm.  Per  una  qüestió  de  credibilitat  institucional,  de  legitimitat  política  i  de  qualitat
democràtica. També, per una qüestió de respecte, ja que darrere de cada moció hi ha molta
feina i  molta gent implicada.
I, en aquesta línia, els grups de l’oposició hem de tenir la informació de l’estat d’execució dels
acords, els terminis previstos, el pressupost necessari per fer-los efectius, etc. I en cas que hagi
acords amb dificultats per dur a terme, cal que el govern ho comuniqui de manera justificada i
no, com ara, que els deixa oblidats en un calaix.

1.-  El  Ple  reconeix  el  compromís  polític  del  govern  municipal  en  l’execució  de  les  mocions
aprovades.
2.- Instar el govern municipal a establir un mecanisme d’informació i diàleg amb tots els grups
per garantir una correcta i fidel execució dels acords.
3.- Instar el govern municipal a informar els grups en cas que alguns acords no siguin viables,
per tal que puguin sotmetre’s a debat.
4.-  Instar  el  govern  municipal  a  informar  mensualment  sobre  l’estat  de  compliment  de  les
mocions,  en  el  marc  de  la  Comissió  Informativa  de  la  Transparència.

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

Un cop  iniciades  les  vacances  d’estiu  per  part  dels  nens  i  nenes  de  la  ciutat,  ens  trobem un
altre  any  amb  casals  d’estiu  i  espais  que  supleixen  part  de  les  hores  lectives  dels  centres
escolars  durant  els  mesos  d’estiu.  Al  mateix  temps ens  trobem però,  famílies  que no poden
accedir  a  aquest  servei  per  dificultats  econòmiques  o  per  no  complir  els  requisits  establerts
per  a  rebre  ajudes  en  aquest  àmbit.

És  llavors  quan,  per  una  banda  trobem  infants  i  joves  als  carrers,  sense  un  espai  al  que
relacionar-se  o  poder  jugar,  tal  i  com estipula  l’Ordenança de civisme,  que no permet,  entre
d’altres  coses,  jugar  a  molts  dels  espais  públics.  Això dificulta  un treball  de  vincle,  de  relació
entre els propis joves i infants i la comunitat, posant de manifesta la necessitat de tenir espais
d’oci  i  socialització  que  vagin  més  enllà  dels  espais  familiars,  afavorint  un  bon
desenvolupament personal durant els mesos d’estiu mitjançant espais i activitats de lleure, de
creixement personal i bona relació amb la comunitat, gaudint d’una major seguretat personal i
col•lectiva.

Davant aquestes situacions, considerem que cal fer una crítica al funcionament estructural

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 09/07/2018 REFERENT A MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA
D’UNITAT  POPULAR  DE  REUS  PER  FOMENTAR  LA  PARTICIPACIÓ  VEÏNAL  I  COMUNITÀRIA  EN
ACTIVITATS  DE  LLEURE
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dels  serveis  que permeten aquestes  conjetures  per  la  incapacitat  de reinventar-se.  adoptant
millores i  canvis per a un treball  real  en minimitzar les situacions de vulnerabilitat  d’infants i
joves.

Per tots aquests motius el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de Reus l’
adopció dels següents acords:

1. Instar  a  l’Ajuntament  de  Reus  a  posar  a  disposició  de  la  ciutadania  els  patis  de  les
escoles de la ciutat, articulant així el projecte de “Patis Oberts”.
2. Facilitar  l’accés  d’infants  i  joves  en  situacions  de  vulnerabilitat,  a  aquells  serveis  i
recursos destinats al lleure durant els mesos d’estiu.
3. Introduir i desenvolupar, als plans de barris, polítiques que facilitin la participació de les
famílies  i  la  comunitat  veïnal  en  activitats  de  lleure  durant  els  mesos  d’estiu  i  els  caps  de
setmana de la resta d’any.
4. Convidar a la Coordinadora d’Esplais i Escoltes de Reus a participar d’aquesta iniciativa.

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