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MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL DEL PSC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA
19/06/2020 REFERENT A MOCIÓ PER UN REUS MÉS VERD

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Diversos estudis demostren que la creació de parcs i zones verdes als nuclis urbans té efectes positius en la salut
de les persones, tant a nivell físic com psicològic. Milloren la qualitat de l'aire, fomenten la pràctica d'exercici i
afavoreixen la creació de vincles socials més forts entre els veïns. Els nenes i nenes, especialment, necessiten
estar en contacte amb la natura i disposar de zones verdes de qualitat on fer activitat física, jugar i esbargir-se.
Tenint en compte tots aquests beneficis, resulten molt preocupants les dades de l’Observatori del Territori de la
Generalitat del 2018, segons les quals Reus és la tercera ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb menys
zona verda per habitant: 6,80 m2. Una xifra que se situa lluny dels 10-15 que recomana l’Organització Mundial de
la Salut i que el departament de Territori i Sostenibilitat recomana augmentar a valors d’entre 15 i 20 metres
quadrats de zona verda útil.
I encara esdevé més preocupant que cada cop que apareix aquesta notícia als mitjans de comunicació, el govern
municipal no anunciï cap iniciativa ni cap objectiu de millora concret en aquest sentit.
Han passat dos anys des d’aquell estudi i per tal de conèixer la radiografia exacta de l’estat actual a la ciutat
(posteriorment a aquest estudi s’ha adequat, per exemple, el nou a Mas Mainer, al barri Niloga), aquest grup
municipal ha demanat al govern un llistat de les zones verdes, amb dades sobre la seva extensió, ubicació usos,
etc; i si es disposa d’una planificació de noves zones verdes, indicant l’emplaçament i la superfície, informació
que en el moment de registrar aquesta moció no ha estat facilitada.
La realitat és que s’ha perdut una bona oportunitat en diferents punts de la ciutat, com per exemple, en la
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intervenció urbanística a l’àrea del Forn del Soto, on s’ha primat la construcció d’habitatges per damunt de la
creació d’una gran zona verda; al solar que ocupava la Sedera, on s’hi preveu la construcció d’un gran
supermercat; o al solar del barri del Carme proper al carrer Sant Benet, on el govern ha decidit crear una zona
blava d’aparcament, tot i la reivindicació veïnal d’una zona verda en aquest espai.
Reus necessita zones verdes al centre de la ciutat. Reus, seguint els objectius de desenvolupament sostenible de
la ONU (ODS) s’ha de convertir en una ciutat sostenible i amb un important valor ambiental i això passa per la
creació d’espais verds de qualitat.
I la política del govern en aquesta matèria no fa preveure una millora a curt termini. El Pla d’Actuació Municipal
recull un epígraf que diu “Crear zones verdes als barris” però, lamentablement, la situació no se soluciona amb 6
paraules al PAM.
Cal determinació del govern i una bona planificació zones verdes, repensar usos dels solars existents a la ciutat i
executar les modificacions oportunes al POUM perquè Reus deixi de ser a la cua de les ciutats amb menys zones
verdes. A més, cal un replanteig de les zones verdes existents per adequar els usos a les necessitats actuals dels
veïns i veïnes. Perquè no es tracta només d’una qüestió de quantitat, sinó també de qualitat de les zones verdes
existents. Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient el passat 5 de juny, l’Ajuntament va fer
balanç de les polítiques municipals, i el regidor responsable publicava un article als mitjans, on no feia cap
referència a les zones verdes i els beneficis per a la salut de les persones, no es parlava de cap compromís
concret de millora.
I deixar enrere la pandèmia per situar-nos a les portes de la nova normalitat ens obre les portes a la possibilitat
de fer un gran salt i aconseguir una ciutat més verda, més sostenible, més saludable.
Aquest és l’esperit de la nostra moció.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
1.- Que l’Ajuntament posi a disposició del Ple un estudi actualitzat on es recullin les demandes ciutadanes,
promocionant l’ús d’espècies autòctones i que protegeixin la biodiversitat, que es defineixin propostes i
planifiquin les accions oportunes perquè Reus deixi de ser a la cua de les ciutats amb menys zones verdes per
habitant en el termini de temps més breu possible.
2.- Que simultàniament, faci les modificacions oportunes al POUM, si s’escau, per tal que el solar del barri del
Carme, proper al carrer de Sant Benet, i el del costat de la biblioteca municipal Xavier Amorós, deixin de ser zones
blaves d’aparcament per tal de convertir-se en zones verdes.
3.- Que s’estudiï la possibilitat que altres espais verds de la ciutat que no són accessibles tornin a ser transitables
(com ho havia estat la plaça de la Pastoreta) per tal de poder ser utilitzats per la ciutadania com a zona verda i
espai d’esbarjo.

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:
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Document identificatiu

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)
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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 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

Informació addicional

X

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
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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