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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
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PPC
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNI-NIF
V55549984

NIE

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 21/01/2019 REFERENT A E RECLAMACIÓ A GENERALITAT DE
CATALUNYA ADEQUACIÓ EQUIPAMENT DEL PARC DE BOMBERS DE REUS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Reus, va iniciar a l'any 1930 l' aprovació de la constitució i posterior reglament que va
desenvolupar gràcies a l'esperit cívic dels veïns de la ciutat a través d'una subscripció publica
l'adquisició de material per l'organització d'un Cos de Bombers Municipal.
En aquest sentit l'any 1987 la ciutat va efectuar l'ampliació del parc mòbil, efectius i
equipaments a les noves i actuals instal·lacions de Mas Tallapedra de la nostra localitat i
anteriorment als anys 1982 al 1997 és va establir diferents convenis de col·laboració per
mantenir aquesta titularitat municipal, dins el nou marc supramunicipal.
La comunitat autònoma catalana va aprovar la Llei 5/1986 de 10 de novembre de Cossos de
Funcionaris de l'Administració autonòmica on va crear el Cos de Bombers de la Generalitat,
mentre que la Llei 5 /1994 de 4 de maig, coneguda com a Llei de bombers, va fixar les
atribucions de bombers i de l'administració, en aquesta línia la ciutat de Reus, va efectuar el
traspàs definitiu de serveis, mitjans i recursos a l'any 1997 a la Generalitat de Catalunya.
L´Estatut d´Autonomia de Catalunya fixa l' article 4.1: impulsa els poders públics de
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Catalunya a promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups
siguin reals i efectives. Per a la consecució de la llibertat real cal assegurar-se davant qualsevol
situació hipotètica de risc per a la natura, la col·lectivitat i els individus. La tasca de prevenció i
extinció d'incendis és una de les funcions de protecció de la societat, de l'entorn i de les
condicions òptimes de vida per aquest concepte el Sindicat de Bombers SATAC va presentar
diverses denúncies sobre els parcs de Bombers incloent el de la nostra ciutat de Reus.
Actualment el Parc de Bombers de la ciutat té mancances molts greus que impossibiliten el
desenvolupament de la seva activitat amb les condicions de seguretat, capacitat i material tal
com es recull en la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció
d'incendis i de salvaments de Catalunya (modificada parcialment per la Llei 5/1999, de 12 de
juliol).
Per tots aquests motius el Partit Popular presenta aquesta Moció amb els següents acords:

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

1. Instem a la Generalitat de Catalunya amb caràcter d’urgència a executar les millores
en l'adequació de les instal·lacions del Parc de Bombers de Reus d'acord en la Llei 5/1994 de 4
maig.
2. Instem a la Generalitat de Catalunya a la dotació de personal, material i seguretat en els
paràmetres legals d´acord en el marc competencial de l'Estatut d´Autonomia de Catalunya.
3. Comunicar els acords Sindicat de Bombers SATA, grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, i al govern de la Generalitat de Catalunya.

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
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CIUTADANS-REUS
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNI-NIF
V55661987

NIE

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
SANCHEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 21/01/2019 REFERENT A LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES E INCENDIOS EN LAS VIVIENDAS
DE REUS CONECTADAS ILEGALMENTE A LA RED ELÉCTRICA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El pasado 5 de enero se produjo un incendio en un edificio de Badalona que causó la muerte a
tres personas y dejó una treintena de heridos. La investigación llevada a cabo por los Mossos
d'Esquadra ha determinado que la causa del incendio fue una sobrecarga en la instalación
eléctrica de la primera planta del edificio debida a un sobreconsumo de uno de los pisos, que
estaba ocupado ilegalmente por seis personas que habían pinchado la luz y que habían
manipulado elementos de protección y control de potencia.
Sin ir más lejos, tal y como recientemente ha denunciado la Asociación de Vecinos Primero de
Mayo, el barrio de Mas Pellicer de Reus ha sufrido en los últimos dos meses tres incendios
provocados por conexiones ilegales a la red eléctrica (dos en pisos y otro en un cuarto de
contadores eléctricos), que se detectaron rápidamente por parte de los vecinos porque se
produjeron de día y generaron mucho humo. Aún así, en el barrio tienen miedo de que se
produzcan nuevos incendios y de que sean en horas nocturnas, cuando todavía pueden
ocasionar muchos más daños materiales y personales.
Ante sucesos como éstos, es necesario que los Ayuntamientos adopten todas las medidas que
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estén en sus manos para prevenir posibles nuevos accidentes y/o incendios provocados como
consecuencia de las conexiones ilegales a la red eléctrica y de un sobreconsumo de
electricidad.
Todos los Grupos Municipales de este Pleno somos conscientes de que en nuestra ciudad
existe un número importante de viviendas ocupadas ilegalmente, y buena parte de ellas se
conectan de forma ilegal a la corriente eléctrica, generando un grave peligro para los vecinos.
Para evitar que Reus viva un episodio tan trágico como el de Badalona, el Ayuntamiento
debería inspeccionar de forma externa las viviendas ocupadas de forma ilegal para comprobar
si están conectadas fraudulentamente al suministro eléctrico y, si es así, adoptar las medidas
oportunas para controlar esta situación.
Desde Ciudadanos, somos conscientes de que a menudo las ocupaciones ilegales se producen
por necesidad y por situaciones personales y familiares dramáticas. Pero no podemos obviar
el grave peligro que suponen las conexiones ilegales no sólo para estas familias, sino para
todos los habitantes del edificio, ya que en la mayoría de ocasiones las hacen personas que no
tienen el más mínimo conocimiento técnico sobre electricidad, desembocando en accidentes
de graves consecuencias como el de Badalona.
De la misma manera, también pueden darse casos de viviendas cuyos inquilinos dispongan de
un contrato de alquiler en regla, o que incluso sean propietarios del inmueble, pero que no
puedan asumir los costes de la factura eléctrica y se conecten a la red de forma fraudulenta.
Tanto en los casos de ocupación ilegal por extrema necesidad como en los de ocupación de
viviendas conforme a la ley, los ciudadanos deben saber que disponen de los Servicios
Sociales municipales, que pueden ayudarles a mejorar su situación (ayudas a la pobreza
energética, viviendas sociales, etc.).

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

Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los siguientes
ACUERDOS:
Primero. Que los técnicos del Ayuntamiento de Reus, en colaboración con las empresas
suministradoras de energía eléctrica, elaboren un mapa que detecte los consumos excesivos
de electricidad ocasionados por un uso irregular y/o ilegal de la red.
Segundo. Que el Ayuntamiento de Reus, en colaboración con las entidades vecinales, elabore
un protocolo para detectar e inspeccionar los casos de conexiones ilegales a la red eléctrica en
inmuebles de nuestra ciudad, que incluya medidas urgentes de actuación con el fin de evitar
accidentes y/o incendios en edificios de viviendas, poniendo en riesgo la integridad física de
los vecinos.
Tercero. Que, si durante la aplicación de este protocolo se identifica a familias que se
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encuentran en situación de pobreza energética, estos casos se deriven de manera inmediata a
los Servicios Sociales del Ayuntamiento para que, una vez analizados individualmente y en
profundidad, se adopten las medidas oportunas para cada caso.

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
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNI-NIF
V55663025

NIE

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 21/01/2019 REFERENT A MOCIÓ PER DECLARAR REUS CIUTAT
AMIGA DELS ÈQUIDS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A Reus es celebren festivitats on participen cavalls (i altres èquids) a la cavalcada dels Reis,
Tres Tombs,... i altres esdeveniments. En els darrers anys, s’han produït morts de cavalls en
aquestes festivitats en diversos municipis de Catalunya (1/2) i la societat ha reaccionat de
forma contundent responent a la creixent demanda ciutadana que exigeix una major
protecció pels animals i el compliment de la legalitat.
Catalunya ha destacat per aprovar la primera Llei de protecció dels animals a tot l'Estat
espanyol a l’any 1988. Actualment, aquesta normativa la constitueix el Text refós de la llei de
protecció dels animals, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, la finalitat de la qual
és “assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, afavorint una responsabilitat
més elevada i una conducta més cívica de la ciutadania en la defensa i la preservació dels
animals”, tenint en compte que “els animals són éssers vius dotats de sensibilitat física i
psíquica, i també de moviment voluntari, els quals han de rebre el tracte que, atenent
bàsicament les necessitats etològiques, li procuri el benestar”.
En l'articulat de la Llei, també es prohibeixen diverses accions i comportaments vers els
animals com: provocar-los sofriments o estats d'ansietat o por, sotmetre'ls a treballs
inadequats, mantenir-los en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, soroll o similars
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que els pugui afectar físicament i psicològicament.
Sota els anteriors principis, l´article 6 de la Llei determina la prohibició genèrica d´utilitzar
animals vius en espectacles i altres activitats, si els ocasionen sofriment o poden ser objecte
de burles o tractaments antinaturals o si poden ferir la sensibilitat de les persones que els
contemplen.
Seguint aquesta trajectòria, Catalunya també es distingeix per haver legislat a favor dels
animals en el Codi Civil en el sentit d'abandonar la tradicional qualificació dels animals com a
coses i considerant-los que estan sota la protecció de les lleis (Llei 5/2006, de 10 de maig, del
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya).
ATÈS que els animals han de rebre el tracte que, atenent a les seves necessitats etològiques,
procuri el seu benestar
ATÈS que tots els animals, tenen dret a ser respectats, no han de ser víctimes d’esforços
desmesurats, sotmetre'ls a treballs inadequats, ni han de ser subjectes a actes que els
impliquin patiment físic o psicològic o causar-los estats d’ansietat o de por.
ATÈS que els animals no es poden tenir en condicions de qualitat ambiental, lluminositat o
soroll que els pugui afectar físicament i psicològicament
ATÈS que el govern de Reus ha demostrat des de sempre i en els darrers anys, sense intenció
de millora ni canvi vers les males pràctiques establertes, ser incompetent per a garantir la
protecció i benestar animal:
•
Gossera contractada reiteradament amb un negatiu historial, essent un centre
denunciat i sense un control d’inspecció municipal continuat que garanteixi un mínim de
benestar animal.
•
Coloms controlats mitjançant l’extermini, sense voler introduir definitivament cap
control d’esterilització ni praxis preventiva d’una malaltia generalitzada que els provoca
amputacions greus a les potes.
•
Colònies de gats amb pressupost insuficient i sense projecte de millora (casetes,
menjadores,...)
•
Una ordenança de minsa o nul•la utilitat per a garantir un mínim benestar animal.
•
El govern no ha creat cap protocol ni donat formació al cos policial per a garantir el bon
tracte vers els animals per part de la Policia Local

1
https://www.elllobregat.com/noticia/13412/torrelles-de-llobregat/dues-personesferides-i-la-mort-dun-dels-cavalls-obliga-a-suspendre-els-tres-tombs-de-torrelles.html
2
https://www.naciodigital.
cat/noticia/146135/mort/cavall/marca/cavalcada/reis/terrassa/enc/debat
3
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre-reemissio/polemica-per-uncavall-de-tir-mort-a-barcelona/video/5545791/

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

Per tot l’exposat:
La CUP proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS per punts:
Pàgina 2 de 3
Aquest tràmit es pot fer telemàticament des de
l’oficina virtual de www.reus.cat

OAC
Plaça Mercadal, 1 • 43201 Reus
Tel. 977 010 010 • Fax 977 010 210
oac@reus.cat • www.reus.cat

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 16/1/2019
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 201903CB7F48FF10958BE71B20BF9EF4320D6C3CCFBA0116095905

Registre Entrada Ajuntament de REUS
Núm:2019003041
Data: 16-01-2019 09:58:55

PRIMER.- Declarar que aquest Ajuntament és contrari a la utilització de cavalls i tot tipus
d’èquids en espectacles públics, exhibicions, tracció animal, como ara cavalcades i altres
esdeveniments i festivitats.
SEGON.- En cas de que el primer punt no s'aprovi, millorar, amb l’aprovació dels punts
següents, el control i benestar animal a “Els tres tombs”:
2.1.- Substituir la càrrega dels carruatges per “atrezzo” que elimini o minori substancialment el
pes que suporten aquests.
2.2.- Evitar les batucades, sorolls forts o bandes de música
2.3.- Garantir un tiratge mínim per eix de cada vehicle, per minimitzar l’esforç individual de
cada animal. Això dependrà dels eixos de cada vehicle i de l’estructura del mateix, així com les
rodes,...
2.4.- Calçar els èquids amb sabates de goma per evitar lesions a les potes i patinades o
caigudes per ser el terreny no adequat.
2.5.- No permetre la participació de genets joves i novells.
2.6.- Disposar d’aigua no molt freda l’inici, mentre esperen la sortida i quan acaben el
recorregut.
2.7.- Presencia de veterinaris, abans, durant i al finalitzar la ruta. Comprovar a la sortida i
arribada que els cavalls estiguin en el seu pes, amb cascs i en bon estat, sense ferides ni
rascades per l’arnés o la cadira. Sense símptomes d’estrès : moviments nerviosos, sudoració o
salivació. Qualsevol d’aquestes patologies o incidència detectada ha de ser motiu per a retirar
l’animal de la ruta.
TERCER. Obrir un procés consultiu, en el que la Comissió Animalista de la CUP s’ofereix per a
participar, sense excloure altres entitats animalistes del territori, per a encarregar-se de les
següents funcions:
3.1.- Decidir les alternatives per mantenir la tradició de la/les festivitat/s sense èquids
3.2.- El destí dels animals que es deixessin d’utilitzar en aquesta activitat, garantint el seu
benestar i protecció, en el seu cas.
QUART.- Notificar aquest acord a la l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de
Municipis de Catalunya, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Parlament de Catalunya,
a la Fundació per l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals, al GdT Animalista de la CUP
perquè ho publiqui per a fer-ne difusió. I notificar-ho també a les associacions animalistes més
destacades i sense ànim de lucre que actuïn en el nostre territori.

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
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNI-NIF
V55663025

NIE

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 21/01/2019 REFERENT A MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR DE REUS EN REFERÈNCIA AL DESPLEGAMENT DE POLÍTIQUES I RECURSOS
PER COMBATRE LA POBRESA ENERGÈTICA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ara que entrem de ple en els mesos més freds de l’any és quan l’augment desproporcionat
que s’ha donat en els preus de la llum i el gas comencen a estrènyer moltes llars. I és que
l’augment dels subministraments ha septuplicat el dels sous. La situació d’emergència
habitacional i pobresa energètica, que dóna dades creixents a casa nostra, pot derivar en
incidents greus que poden arribar a ser mortals.
Venen al cap casos com el de la Rosa, una anciana de Reus que va morir a causa d’un incendi
provocat per una espelma, després que Gas Natural Fenosa li tallés la llum, passant per sobre
de la llei 24/2015 contra la pobresa energètica. El de la Rosa és un dels casos més mediàtics,
però com el seu, hi ha molts casos que no són detectats com a pobresa energètica encara que
n’hi hagi indicis. L’any 2019 l’hem començat amb un incendi al barri de Sant Roc de Badalona,
originat per una sobrecàrrega per tenir la llum punxada: tres morts, i una trentena de ferits.
L’endemà, una família va ser desallotjada d’un pis ocupat a Manresa per un incendi provocat
per una espelma, perquè tampoc tenien accés als subministraments.
Uns dels actors que podrien ajudar a visibilitzar les conseqüències de la crisi energètica són els
bombers, per això van signar un acord el 2016, juntament amb l’Aliança contra la Pobresa
Energètica, amb l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per a recollir dades específiques en
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els informes dels bombers per determinar i quantificar l’abast dels casos de pobresa
energètica.
Hi ha dades esgarrifoses: s’investiguen les causes del 15% dels incendis en habitatges, del qual
menys del 50% acaben tenint una causa en l’informe (en canvi s’investiguen el 100% dels
incendis forestals i sempre s’hi troba la causa). Per altra banda, el 80% dels casos que es
detecten casos d’incendis en infrahabitatge, no estaven detectats per Serveis Socials.
Hi ha diferents indicadors que poden assenyalar, de forma molt senzilla, quines són les
causes, com sempre, és qüestió de voluntat. Moltes d’aquestes dades les ofereixen els
bombers, és a dir, que només se n’assabenten quan hi ha hagut un episodi de crisi: incendi,
fuita de gas, curtcircuit elèctric, gent gran que viu sola i es queda tancada o ha caigut i no es
pot aixecar, etcètera. Per no parlar de diferents trastorns com els síndromes de Noé o
Diògenes.
Quan passen casos així, en que existeixen clares evidències de vulnerabilitat, el cos de
bombers no té mecanismes per avisar a Serveis Socials. No existeixen protocols.
La pobresa energètica i l’ocupació d’habitatges per necessitat només se soluciona amb
prevenció i amb recursos, el problema és que tot està enfocat a criminalitzar qui es troba en
aquesta situació, s’ha establert que qui punxa la llum és un delinqüent i un morós abans que
una persona necessitada.

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

Per tots aquests motius, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus proposa
el següents acords:
1 – Crear un protocol conjuntament amb els Bombers de la Generalitat residents al Parc de
Bombers de Reus per facilitar informes de vulnerabilitat amb l’àrea de Benestar Social.
2 – Interpel•lar i establir una relació bilateral amb l’Aliança contra la pobresa energètica per
treballar la problemàtica a nivell municipal.
3 – Redactar un pla local per fer front a la pobresa energètica on es faci un estudi per zones,
necessitats socials i recursos necessaris.
4 – Eliminar els dos anys d’empadronament al municipi per poder accedir als recursos i
prestacions relacionades amb la pobresa energètica.
5 – En la mesura del possible, que l’Ajuntament de Reus deixi de treballar amb aquelles grans
empreses que no compleixen els protocols establerts sobre talls de subministrament i buscar
alternatives que compleixin una sèrie de paràmetres relacionats amb l’economia social i la
comercialització i producció d'energies 100% renovables.
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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
Pàgina 3 de 3
Aquest tràmit es pot fer telemàticament des de
l’oficina virtual de www.reus.cat

OAC
Plaça Mercadal, 1 • 43201 Reus
Tel. 977 010 010 • Fax 977 010 210
oac@reus.cat • www.reus.cat

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 16/1/2019
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 201926E31A4E711ADD999D702BB022EB1D2252FEA0DC0116100059

