PRESENTACIÓ DE MOCIONS, PROPOSTES DE RESOLUCIÓ,
ESMENES, PRECS O PREGUNTES AL PLE MUNICIPAL O A LA
JUNTA DE PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
Nom i cognoms o raó social

DNI-NIF

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PSC

DADES PERSONA REPRESENTANT

NIE

G55670772

(emplenar en cas que s'actuï en representació

Nom i cognoms o raó social
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MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL DEL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 22/05/2020 REFERENT A PERQUÈ LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA FORMI PART DE LA XARXA
CERTIFICADA DE ZONES VERDES DE LA UNIÓ EUROPEA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El turisme és un element clau de dinamització econòmica i, per això, tindrà un paper primordial a tot el món a
l’hora de pal·liar els efectes de la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19. A casa nostra també, si tenim en
compte que el pes del sector turístic a les comarques tarragonines, amb les marques Costa Daurada i Terres de
l’Ebre, representa gairebé una quarta part del PIB, genera més de 24.000 llocs de treball directes i suma prop
d’uns 22 milions de pernoctacions cada temporada.
Les restriccions de mobilitat implementades per evitar la propagació del virus han aturat completament l’activitat
turística, en especial la passada Setmana Santa, ,i el sector, que veu amb molta preocupació l’arribada de la
temporada d’estiu, reclama a l’administració fórmules que permetin una necessària i urgent dinamització.
Sobretot, després que la nostra demarcació hagi entrat en la fase 1 de la desescalada per la dràstica reducció de
contagis, que ens ha de portar a una ‘nova normalitat’.
En aquesta línia, cobra valor la proposta de reconnectar ‘zones verdes’ europees (les que tenen el virus controlat)
per salvar el turisme. Es tracta d’un informe realitzat per Esade partint de la premissa que, a mesura que la
incidència dels virus vagi disminuint en diferents zones de la Unió Europea, s’anirà normalitzant la mobilitat entre
aquestes zones. La proposta es basa en permetre la mobilitat de persones entre ‘zones verdes’ de diferents
països europeus a través d’una xarxa de regions certificada per les institucions comunitàries. Amb aquesta
proposta es pretén, salvar la temporada d’estiu al sud d’Europa, mitigant així els enormes costos econòmics que
pot ocasionar a aquests països el tancament al turisme internacional.
El que proposem és promoure la regió constituïda per la demarcació de Tarragona, amb les marques turístiques
de la Costa Durada i les Terres de l’Ebre, dins d’aquesta xarxa de ‘zones verdes’, de baixa incidència de la CovidPàgina 1 de 4
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19. En haver entrat ja en la fase I de la desescalada del confinament, la nostra demarcació compleix plenament
els requisits per ser classificada com a ‘zona verda’ europea i permetre l’arribada de milers de turistes d’altres
‘zones verdes’ del continent, d’acord amb la zonificació que estableixi la Unió Europea, que potser en temporades
anteriors havien apostat per altres destinacions, ara més afectades per l’epidèmia del coronavirus.
Evidentment, és molt important que els indicadors que determinin si una zona és verda o no siguin totalment
fiables i, per això, tant aquests indicadors com les mesures sanitàries a aplicar i les restriccions de mobilitat han
de ser definides per les autoritats sanitàries competents.
El nostre territori té l’avantatge de disposar d’aeroport, port i estacions ferroviàries amb línies d’alta velocitat
d’amplada europea. Els socialistes sempre hem reivindicat l'aeroport de Reus com una infraestructura clau per al
desenvolupament econòmic de les nostres comarques. Té una capacitat operativa per rebre més de 4 milions de
passatgers l'any i, per tant, unes clares potencialitats per convertir-se en una infraestructura clau en aquest
trànsit cap a la ‘nova normalitat’. Cal aprofitar-la al màxim, i amb aquesta iniciativa que proposem, es pot
convertir-la en un autèntic instrument de dinamització del territori.
Ara, més que mai, es posa de manifest la necessitat urgent de realitzar totes les gestions possibles per reactivar
l'aeroport i captar noves rutes. No podem deixar passar l’oportunitat de ser aeroport de destinacions com ara
Bavària, Mallorca o Grècia que també destaquen per la baixa incidència de la Covid-19, en cas que siguin
considerades segures per la Unió europea i, es conseqüència, se’ls hagi atorgat l’etiqueta ‘verda’ com a garantia
de seguretat per viatjar entre elles.
És evident que aquest plantejament de crear zones verdes certificades tan sols es pot aconseguir amb una bona
organització a escala europea, ja que és competència de la Unió Europea. Però, és evident, també, que caldrà la
mobilització de totes les administracions per aconseguir-ho.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
1.
Que l’Ajuntament de Reus busqui les aliances al territori per tal d’instar al Govern espanyol a defensar
davant les institucions comunitàries aquest plantejament de zonificació per zones verdes o amb la nomenclatura
que la Unió Europea determini a nivell europeu certificades per la Comissió Europea.
2.
Instar al govern espanyol a demanar a la Unió Europea que la demarcació de Tar-ragona, amb les seves
marques turístiques Costa Daurada i Terres de l’Ebre s’etiqueti com a zona verda europea i que formi part d’
aquesta xarxa certificada i garantida amb la màxima celeritat possible, tenint en compte la imminència de la
temporada d’estiu.
3.
Instar a la Generalitat de Catalunya a treballar, junt amb la resta d’administracions implicades i
associacions del sector, per reactivar l’aeroport de Reus en el marc d’aquesta proposta, i per assolir aquesta
reivindicació que perme-tria ajudar el sector turístic en aquests moments d’extrema dificultat.
4.
Instar a tots els partits polítics amb representació al Parlament europeu a que facin seva aquesta
proposta i que la promoguin a les institucions comunitàries.
5.
Traslladar aquests acords al Govern d’Espanya, a la Generalitat de Catalunya i als grups del Parlament de
Catalunya, del Congrés i del Senat.
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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):
La documentació que l'Ajuntament podrà consultar és la que es relaciona tot seguit i que, en cas d'oposar-se a la
seva consulta, haurà d'aportar la persona interessada.

M'OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:

Document identificatiu
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INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT 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 de 1 mes.

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

La gestió o tramitació de la Presentació de mocions, propostes de resolució, esmenes,
precs o preguntes al Ple Municipal o a la Junta de portaveus de l'Ajuntament
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.
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 la
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
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un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Informació addicional
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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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