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LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE REUS AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 2022-09-16 REFERENT A MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE
REUS SOBRE LA GESTIÓ DEL RIU SIURANA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquest any -i possiblement no serà una excepció- la greu sequera generalitzada ha generat una falta de recursos
hídrics que ha tingut un important impacte a nivell territorial i de país. Municipis que han hagut d’abastir-se
d’aigua mitjançant camions i bubes, talls de subministrament a diferents municipis i limitacions en el reg que
necessita la pagesia.
Fa anys que són moltes les veus que adverteixen d’aquesta situació, de les conseqüències d’un canvi climàtic que
extrema els factors meteorològics sumat a la necessitat d’un canvi de model de desenvolupament. La conclusió
és clara: necessitem una nova cultura de l’aigua adaptada a les noves necessitats i al context actual, tant
econòmic com climàtic.
El fet que la ciutat de Reus haguéssim de renunciar, per obligació o responsabilitat, a una part o a tota l’aigua que
rebem del pantà de Riudecanyes, generaria un augment de tarifa considerable ja que l’aigua dels aqüífers propis
és limitada i l’aigua del CAT té un cost molt més elevat. Aquesta fet comportaria que, novament, una mala gestió
política recauria a les butxaques de la ciutadania, agreujant situacions de vulnerabilitat ja existents.
Considerem que hi ha moltes alternatives possibles que van més enllà de pujar i baixar tarifes però exigeixen
voluntat i responsabilitat política, hi ha exemples com la Taula del Ter que així ho demostren i que per desgràcia
no s’han pogut reproduir en el marc de la Taula del Siurana per falta de voluntat d’entesa. Es poden generar nous
ingressos, optimitzar procediments actuals, dur a terme control sobre la gestió i repartiment dels recursos hídrics
i treballar de forma conjunta amb tot el territori; és una problemàtica que així ho necessita.
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PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
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Per tots aquests motius, la Candidatura d'Unitat Popular proposa al Ple municipal l'adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Impulsar un grup de treball, a nivell municipal, amb la participació de tècnics i representants de tots els
grups municipals per tal de:
Avaluar l’impacte tècnic i econòmic sobre una possible renúncia als drets d’aigua provinents de la Comunitat de
Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, tant pel que fa a la concessió administrativa com pels drets de
reg.
Iniciar un estudi a fons sobre les possibilitats de promoure un canvi i millora del model de la gestió municipal
referent a l’ús de l’aigua, sobretot analitzant la situació actual i els possibles escenaris de futur on no es preveu
poder garantir el model existent fins ara, evitant prologar més aquesta situació totalment insostenible.
Posar les bases per un futur Acord Municipal per una Nova Cultura de l’Aigua, on s’analitzin necessitats,
potencialitats i alternatives davant un previsible agreujament de la situació actual.
SEGON.- Iniciar la revisió de tots els títols i drets de d’aigua de titularitat municipal provinents de la Comunitat de
Regants del Pantà de Riudecanyes per tal de clarificar quin és el seu ús real tenint en compte que els drets de reg
s’han d’utilitzar per a ús agrícola.
TERCER.- Instar a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes a revisar i controlar l’ús, i també la
compravenda, dels drets d’aigua de la pròpia Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes a fi i efecte de
garantir el compliment de la normativa i l’ús real per a l’agricultura i la pagesia.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_Mocio__CUP_Reus_Gestio__riu_Siurana_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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