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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 OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DE POUS I MINES MUNICIPALS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La ciutat de Reus sempre ha tingut un problema greu a nivell d’abastiment de recursos hídrics. De fet, els anys
que plou de forma abundant, només un 10% dels recursos necessaris per la ciutat provenen dels aqüífers propis,
és a dir, de la xarxa de pous i mines subterrànies habilitades dins el terme municipal. Un 15 o 20% prové del
sistema Siurana-Riudecanyes i la resta, un 75%, del transvasament del Riu Ebre.
Per una banda, és evident que la ciutat de Reus ha de trobar les fórmules necessàries per abastir-se dels recursos
necessaris, però a la vegada aquestes no han d’anar en detriment d’altres territoris o desresponsabilitzant-ne
determinats sectors productius, com la indústria. Si bé aquest és un debat complex que precisa de més voluntat i
autoritat per part de la Generalitat, és evident que l’Ajuntament de Reus no pot esdevenir un subjecte passiu a
l’espera dels esdeveniments forçats per les circumstàncies o decisions d’instàncies superiors.
Malgrat s’han perdut més de 5 anys, donem per bona la línia de treball referent a la reutilització d’aigua residual
per altres usos fruit de diferents tractaments. Considerem que una Nova Cultura de l’Aigua ha de tenir en compte
la defensa i la garantia dels drets de la població, facilitar el desenvolupament socioeconòmic dels municipis i
territoris, així com fomentar aquelles activitats econòmiques que tenen un menor impacte mediambiental.
Si bé és cert que la conca del Siurana i la comarca del Baix Camp fa molts anys que no gaudim d’una bona reserva
d’aigua, és evident que els darrers anys la situació s’ha agreujat considerablement i s’ha estès arreu dels territoris.
Aquesta setmana mateix, en ple mes de febrer, la sequera ha forçat limitacions al subministrament d’
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aigua a diferents municipis del Pirineu nord oriental.
A data d’avui, la necessitat de mesures excepcionals evidencia la importància de generar polítiques valentes que
defensin les necessitats, voluntats i el desenvolupament socioeconòmic de les comarques del Camp; un canvi en
el model de gestió de recursos hídrics amb la implicació responsable i proporcional de les diferents
administracions públiques competents a tots els nivells; i l’optimització de tots els recursos que poden evitar un
impacte mediambiental, com esprémer al màxim l’ús de pous i mines ubicades al terme municipal i posar-les a
disposició.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
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Per tots aquests motius, el grup municipal de la CUP proposa els següents acords al Ple de l’Ajuntament de Reus:
Elaboració i presentació d’un informe detallat amb l’estat dels pous i mines existents a la ciutat de Reus, ja siguin
propietat de l’Ajuntament o privades, així com l’actualització dels usos de recursos hídrics per part del municipi
(orígens i usos).
Estudiar conjuntament amb l’ACA la possibilitat d’elaborar convenis amb els propietaris de pous i mines que hi ha
a dins el terme municipal i poden ser útils a nivell de gestió i optimització de recursos.
Instar a la Generalitat perquè mediï amb ADIF en la gestió del pou de Bellisens.
Augmentar el pressupost municipal anual destinat al manteniment i usos de pous i mines dins el terme
municipal.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_Mocio_recursos_hidrics__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

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)
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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 .

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
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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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