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O A LA JUNTA DE PORTAVEUS
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MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S PSC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 2022-09-16 REFERENT
A AUGMENTAR LA OFERTA D’EDUCACIÓ PÚBLICA DE 0-2 ANYS A LA CIUTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU:
Núm. 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant
tota la vida per a tothom
Núm. 10. Reduir la desigualtat en i entre els països
La natalitat és un dels factors més importants per mantenir viva una ciutat, ja que és la primera font de relleu
generacional i, per tant, permet evitar que una localitat es quedi sense habitants. Al mateix nivell que la natalitat
hi trobem l’educació, ja que si al municipi no hi ha suficients centres educatius per a tots els habitants i no es
garanteix que cadascú dels veïns i veïnes hi tinguin accés, les famílies optaran per desplaçar-se a les localitats
més pròximes perquè els fills i filles puguin formar-se com és degut. Aquest desplaçament pot comportar el risc
de moviments migratoris definitius i, per tant, encara que un primer moment hi hagués una natalitat elevada, si
acaben marxant perquè hi ha manca d’oferta formativa a la ciutat, tornem al problema de perdre habitants.
Juntament amb la natalitat i l’educació hi ha un tercer factor que és també molt important, garantir l’accés a un
habitatge digne. És obvi que si una ciutat no disposa d’habitatges dignes i al qual s’hi pugui accedir amb certa
facilitat, aquelles persones que es volen independitzar acabaran marxant a altres municipis.
Tornant al primer factor esmentat, el de la natalitat, les dades dels darrers anys ens deixen en una situació molt
preocupant, ja que el nombre de naixements ha anat disminuint considerablement des del 2011 fins al 2021.
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Segons les dades de l’Idescat, el 2011 va haver-hi 1.249 naixements, mentre que el 2021 es va baixar fins als 824,
amb una diferència de 425 nadons, sent la ciutat de la província que més naixements ha perdut en els darrers
nou anys. Aquesta disminució de la natalitat sumada a la crisi sanitària ha acabat comportant que el 2020, darrer
any en què es disposen de dades de mortalitat a l’Idescat, el nombre de naixements estigui per sota de les
defuncions. Aquest descens de la natalitat és cert que és un problema global, però des de polítiques locals es pot
contribuir a que això no sigui així a la ciutat. Hem de buscar mesures efectives per tal que les nostres famílies de
Reus vulguin tenir fills i filles i això s’ha d’aconseguir oferint serveis als quals puguin accedir-hi tothom i d’aquesta
manera garantir que tots tindrem els mateixos drets. Si no aconseguim revertir aquesta situació, d’aquí a uns
anys haurem de deixar de parlar de “la España vaciada” per fer-ho del “Reus buit de canalla”. Una de les mesures
que ja s’estan prenent en aquesta línia és la gratuïtat de les places d’I2 que finança la Generalitat a partir d’aquest
curs. Ara bé, des de l’Ajuntament hem de garantir que totes les famílies que vulguin inscriure el seu fill o filla
tinguin una plaça per fer-ho. Analitzant les dades d’inscripcions del curs passat, el 2021-2022, hi havia 17 infants
que s’havien quedat sense plaça a les Escoles Bressol Municipals, una xifra que podria ser superior per aquelles
persones que no van registrar la sol•licitud conscients que hi havia molt poques places disponibles. A més,
enguany el nombre podria ser encara major amb aquesta bonificació del 100% en les places públiques, que ha
pogut augmentar la demanda considerablement.
(CONTINUA ARGUMENTACIÓ AL PDF)

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
Per tot això, el Grup Municipal dels Socialistes demana al Ple que aprovi els següents acords:
PRIMER. Facilitar amb els acords corresponents amb la Generalitat elaborar un nou Mapa d’Escoles Bressol
Municipals i fomentar i facilitar la creació de noves places d’escolarització de 0 a 2 anys, aprofitant l’important
finançament dels Fons Europeus de recuperació, especialment a Reus on, el curs passat, almenys 17 alumnes d’I2
es van quedar sense plaça, amb l’objectiu d’avançar cap a la universalització d’aquesta etapa educativa en els
propers anys.
SEGON. Donar trasllat dels presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i a les diverses Associacions
de Pares i Mares de Reus.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_Mocio_natalitat_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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