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

Canal

Telemàtic

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

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL DEL PSC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA
28/09/2020 REFERENT A UN BON FUNCIONAMENT DEL CURS ESCOLAR 2020-2021 I EL FOMENT DE L’EQUITAT ALS
CENTRES EDUCATIUS DE LA CIUTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
“Tan sols aquells països que apostin de forma decidida per una educació transformadora, de qualitat i equitativa
podran avançar com a societats de progrés i de benestar”. Així ho sentencien experts de la Fundació Bofill que
consideren urgent una transformació educativa. I és que el confinament provocat per la pandèmia de la Covid19
ha evidenciat els problemes que arrossega el sistema, poc preparat per a una educació des de casa amb equitat.
La mateixa Fundació Bofill considera quatre àmbits de transformació prioritaris: el model educatiu, és a dir, com i
on s’ensenya i aprèn, tenint en compte que l’aprenentatge es produeix al llarg de tota la vida i va molt més enllà
de les escoles; l’equitat, ja que una elevada segregació escolar suposa un fre a la millora de l’èxit educatiu i de la
cohesió social; els professionals de l’educació, que d’ells depèn la qualitat i la capacitat de transformació de
l’educació; i el model de governança, reconeixent tots els agents que tenen capacitat per generar accions
educatives i construir entorns d’aprenentatge.
Acabem d’encetar el curs, un dels més complicats dels darrers anys, i les constants reduccions d’inversió en
educació per part del govern de la Generalitat, junt a la manca de recursos i poca planificació, fan preveure que
poc avançarem en cap dels àmbits que reclama la Fundació com a garantia de la transformació que tant
necessita l’educació a casa nostra.
Partim de la premissa que l’obertura dels centres i l’activitat escolar és essencial. És important l’educació
presencial, que l’alumnat tingui contacte directe amb companys i professors i, per tant, cal anar a escola. És molt
important la socialització i l’acció tutorial dels docents, avançar en currículums globalitzadors i integrats i no
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retrocedir en experiències d’innovació i transformació pedagògica. L’administració ha de garantir el dret a
l’educació i això passa per la màxima presencialitat. Escoles tancades signifiquen desigualtats i cal insistir en la
importància de garantir el dret a l’educació en equitat.
El curs no ha començat com seria desitjable, però ara cal pensar com ha de ser en el futur. Vista la gestió de la
Generalitat i de l’Ajuntament, queda demostrat que el model actual d’escola ha caducat i s’ha de reformular
perquè no ha estat capaç de donar una resposta convincent a la comunitat educativa. Cal una planificació i
recursos orientats a les noves necessitats, que no s’ha fet prou. Alguns grups han començat el curs per sobre de
ràtio (el mateix conseller ho ha admès) i aquesta situació és inexplicable i inadmissible A més, no totes les
famílies disposen dels recursos necessaris (digitals, beques menjador, etc.) per poder seguir les classes amb
normalitat, davant de possibles episodis de quarantena o nous confinaments..
Hem iniciat un nou curs i encara hi ha molts interrogants per resoldre. En aquest sentit, compartim la inquietud
de la comunitat educativa i ens posem al costat de les famílies, que encaren amb incertesa la tornada a les aules
dels seus fills i filles.
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PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
1.- Garanteixi una mascareta homologada diària a tot l’alumnat i equips docents a l’entrada a l’escola.
2.- Que vetlli perquè es disposi de de zones de vianants segures als accessos als centres educatius per als
alumnes i als seus acompanyants a les entrades i sortides, donant prioritat als desplaçaments a peu per davant
dels vehicles.
3.- Que es garanteixi un pla d’acció contra la bretxa digital, que garanteixi des del primer dia que tots els alumnes
disposin de l’equipament informàtic i la connectivitat necessaris per evitar que ningú no es quedi despenjat del
procés educatiu, especialment en cas d’episodis de quarantena. Que aquest pla garanteixi un acompanyament de
les educadores i educadors referents dels centres escolars per informar, gestionar i assegurar que l’equipament
informàtic i la connectivitat arriben a tothom.
4.- Que garanteixi la suficiència alimentària durant tot el curs escolar, tant si és mitjançant el servei de menjador a
les escoles com amb altres fórmules en períodes de quarentena.
5.- Que es valori el SAD Social (Servei d’Atenció Domiciliària) per a posar a disposició de les famílies en cas
d’alumnes en període de quarantena, per tal que l’impacte en la conciliació familiar sigui el mínim possible. Que
es negociï amb la Generalitat un increment de recursos per gestionar aquest servei.
6.- Que realitzi una campanya promocionant l’oferta d’activitats extraescolars d’iniciativa diversa i la seva represa:
escoles dansa, música, idiomes, gimnasos, teatre, casals, caus… sota el paraigües de l’Educació 360.
7.- Instar a la Generalitat que, en els casos que sigui necessari, estudiï la possibilitat de compactació o reducció
d’horaris a primària abans d’optar per la semipresencialitat o pel tancament d’un centre, en cas de contagis.
8.- Que consensuï amb la comunitat educativa, mesures per fer un seguiment durant el curs 2020-2021 i
planificar les noves accions necessàries per als cursos següents per tal de garantir l’equitat i evitar la segregació,
en el marc del Consell Escolar, entre d’altres, tals com la gestió de la matrícula viva, l’oferta de grups, la zonificació
i les ràtios.
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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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X

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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