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LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - AMUNT AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 18/02/2022 REFERENT A INVALIDAR EL PROCÉS PARTICIPATIU DE LA TRANSFORMACIÓ DEL
CARRILET

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquests darrers dies s'ha tancat el Procés Participatiu del barri del Carrilet. Un procés que es va iniciar a mitjans
de setembre de 2021 i ha finalitzat a inicis de febrer d'aquest 2022, per tant, ha tingut una durada de cinc mesos
escassos. S'ha dividit el procés en 4 fases. La primera fase, centrada principalment en el barri del Carrilet i, en
conseqüència, dirigida als residents de la zona ha estat molt curta en el temps el que ha provocat que arribi a
poca gent. En altres processos participatius de diferents ciutats catalanes, on es consultaven modificacions
urbanístiques d'un sòl carrer o via, s'ha allargat el procés durant més d'un any, per a poder sentir la veu de tota la
gent afectada i ser el més fidel possible respecte la voluntat de la població.
En el procés participatiu del govern de Reus, les enquestes es van elaborar fent servir termes molt genèrics, que
no suscitessin crítica per part de la ciutadania. El lema de la campanya "Digues la teva" no és cert, ja que era
impossible dir NO al procés sencer. Tampoc s'han resolt biaixos de sexe, d'edat ni socials, que queden reflectits
en la participació d'aquests 794 ciutadans, on el 58% eren homes i un 40% d'edats compreses entre els 45 i 64
anys.
Un procés realment democràtic hauria allargat la primera fase de consulta fins a estar segurs que la ciutadania
estava informada, que la participació era una mostra real dels residents a la zona i procurant evitar impediments
tecnològics, de llengua o d'horaris per afavorir la participació àmplia i activa en el procés.
Segons l'analista política Sherry Arnstein, en la seva obra Escala de la participació ciutadana de 1969, hi ha tres
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graus de participació: la de poder ciutadà, la d'aparença i la no-participació. En el primer (poder ciutadà) la
ciutadania té poder de decisió i gestió sense cap poder del govern. En el segon (d'aparença), s'informa a la
ciutadania, però sense dret a rèplica, es consulta i finalment delibera, sense que puguin participar en les
decisions finals. I el tercer grau (no-participació), és pura manipulació en el que ni s'informa ni es consulta de
forma correcta.
Analitzant el procés participatiu promogut des de govern (de Junts, ERC i Ara) hi veiem "taques" que el
desqualifiquen i l'apropen perillosament al tercer grau de l'anterior escala. Per exemple no practicant o no
fomentant:
La no-interferència, promovent accions de protesta o reivindicació que entrin en conflicte amb el govern.
La no-dominació, d'uns grups sobre altres, promovent el compromís cívic i el bé comú.
L'apoderament de la ciutadania per a decidir què fer des de zero.
Un procés participatiu que ignora la lluita fonamental del barri, Salvar el mercat del Carrilet, no reflecteix la
necessitat més bàsica d'aquesta zona, ni respecta la crida ciutadana majoritària en el barri i la ciutat.
Les paradistes del Mercat i la seva campanya "Salvem el Mercat del Carrilet" van presentar més de 9.000
signatures. Però, és evident que la ciutadania no és coneixedora del Reglament de participació de la ciutat,
perquè no s'ha fet una difusió extensa sobre l'ús d'aquesta eina democràtica. Per aquest motiu, les paradistes no
van poder promoure una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) i forçar al govern a fer una consulta per la qual, tal
com indica el Reglament, només els hi calien 5.000 signatures.
La participació dels grups polítics també ha estat anul·lada pel govern. Han limitat la nostra participació en la
individual, obviant que som escollides per la ciutadania i que com a tals, estem obligades a representar-les en
cada acció o inacció del govern de la ciutat.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
Per tots aquests motius, la CUP proposa els següents acords al Ple de l’Ajuntament de Reus:
Invalidar el procés participatiu "On vols anar?" en relació amb el procés per a la Transformació urbana de l'entorn
del Carrilet per manca de transparència i incompliment de les pautes que contempla el nou Reglament de
Participació Ciutadana aprovat pel ple de l'Ajuntament de Reus el passat 2019.
Fer valer les 9.000 signatures recollides en defensa del Mercat del Carrilet i promoure una Iniciativa Legislativa
Popular a partir de la creació d'una comissió redactora per tal d'iniciar un procés participatiu sobre el futur del
Mercat del Carrilet i tot el seu barri.
Elaborar una guia ciutadana per informar sobre el sistema d'acceptació de propostes o signatures ciutadanes.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_MOCIO_PER_INVALIDAR_EL_PROCES_PARTICIPATIU_pdf.pdf

DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
Marqui la casella «SÍ» si desitja autoritzar i consentir que AJUNTAMENT DE REUS realitzi la consulta dels
documents. En cas que marqui «NO» vostè s'està oposant a la consulta i haurà d'adjuntar la documentació.
SI

X

NO

Document identificatiu
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INFORMACIÓ DE AJUNTAMENT DE REUS A LA PERSONA INTERESSADA.
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 naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .
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PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

Destinataris

Drets

Informació addicional

X

La gestió o tramitació de la Mocions i propostes de declaració al Ple Municipal o a la
Junta de portaveus
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada. En tot cas, AJUNTAMENT DE
REUS està facultat per a comprovar l'exactitud de les dades aportades per l’interessat/da
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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