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GARCIA CAMARA, ANGELES DEBORA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CIUDADANOS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 2022-05-13
REFERENT A MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS EN EL PLENO DEL 20 DE MAYO DE
2022 PARA LA ADHESIÓN AL PROGRAMA AGENTE TUTOR DE LA FEMP

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Hace años que los Ayuntamientos de Barcelona, Alcobendas, Alhama de Murcia, Coslada, Fuenlabrada,
Fuensalida, Socuéllamos, Madrid, y Rivas Vaciamadrid junto a la comunidad autónoma de las Baleares ayudaron
a crear e implantar el Programa Agente Tutor a través de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP). El programa es un servicio que presta la Policía Local y está especializado en promocionar los derechos
de la infancia e interviene en la prevención y protección de los menores, colaborando con la comunidad
educativa y coordinándose con el resto de profesionales que forman parte de la red de recursos municipales.
En el programa de Agente Tutor se trata la “delincuencia de baja intensidad” y al actuar sobre los menores de
edad evita que en el futuro se produzcan situaciones más graves. Los resultados a lo largo de los años han sido
muy buenos lo que ha provocado que cada vez más ayuntamientos estén interesados en este programa de ahí
que hasta 2020 se hubieran adherido cerca de noventa municipios. La FEMP redactó el Protocolo Marco para el
Programa Agente Tutor como parte de los compromisos adquiridos en el marco del Convenio específico de
colaboración a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Este programa prioriza la prevención y favorece la integración y normalización del menor en su medio social,
orientando las intervenciones que se realizan al interés primordial del menor. Para ello el acercamiento se
produce desde la prevención, trabajando en red.
El año pasado la Asociación Nacional de Agentes Tutores editó el manual “El trabajo invisible de los agentes
tutores y tutoras” en colaboración con la FEMP y el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad y donde
Pàgina 1 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

han participado agentes tutores de los municipios de Madrid, Córdoba, Valencia, Mijas, Leganés, Castellón,
Alicante, Porreres, Murcia, Alhama de Murcia, Cullera, Torrejón de Ardoz, Totana, Boadilla del Monte, Rota,
Coslada, Astorga, Medina del Campo, Roquetas de Mar, Mallorca, Enguera, Torres de Cotillas, Formentera, Santa
Eulàlia des Riu, Mahón, La Orotava, Denia, Jávea, Alcobendas, Villanueva de los Infantes y Vitoria.
Sería necesario contar con agentes tutores en la plantilla de la Guardia Urbana de Reus que dependan orgánica y
funcionalmente de la Guardia Urbana y que se centren en los diferentes ámbitos que trabajan los agentes
tutores. Estos agentes tutores trabajarían en la prevención, protección y mediación tanto en el ámbito escolar
como en el de salud mental, así como en la sensibilización y seguridad vial y prevención de la violencia,
especialmente sobre las “bandas juveniles”; también abordarían el acoso escolar, las adicciones ya sean del
juego, consumo de tabaco, alcohol y drogas o uso problemático de las TIC. En el ámbito escolar se trabajaría
especialmente en temas que afecten al medio ambiente, como el uso de la bicicleta, el respeto a la naturaleza y a
los animales, el civismo en la vía pública o las normas de reciclaje.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar el siguiente:

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
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ACUERDO:
Único.- Que el Ayuntamiento de Reus solicite su adhesión al programa Agente Tutor de la FEMP firmando el
convenio de colaboración.

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)
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
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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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