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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
23/10/2020 REFERENT A LA REALITZACIÓ D’UN PROGRAMA D’ATENCIÓ A LES POSSIBLES SEQÜELES EMOCIONALS
DE LA COVID19

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Paral·lelament a la crisi sanitària, social i econòmica, la Covid 19 està provocant una crisi emocional sense
precedents. La incertesa, la por i l’angoixa a un possible contagi; la mort de persones estimades, moltes de les
quals no han pogut ser acomiadades en condicions normals; la reducció de l’activitat social; problemes de
convivència; autònoms que no saben si podran tornar a obrir el seu negoci; l’aïllament i soledat de moltes
persones grans; la sobrecàrrega de feina d’alguns col·lectius; l’agreujament de la vulnerabilitat de famílies en risc
d’exclusió social, els períodes de quarantena de persones contagiades, la bretxa digital que ha afectat un bon
nombre d’infants, joves i adolescents, etc afecten bona part de la ciutadania i els experts apunten que els seus
efectes s’allargaran en el temps.
Els ajuntaments, en tant que són l’administració més propera a la ciutadania, han de posar en marxa mecanismes
extraordinaris per abordar el patiment psicològic derivat de totes aquestes situacions d’estress, amb accions
encaminades a enfortir el benestar emocional, més enllà dels programes habituals que ja realitzen en aquest
àmbit. A tall d’exemple, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un pla de xoc per afrontar els efectes sobre
la salut mental de la Covid 19, amb un pressupost d’1,5 milions d’euros, afegits als 640.000 euros que hi destina
habitualment.
Els reusencs i reusenques no estem al marge d’aquestes situacions i, és per això, que l’Ajuntament ha de posar en
marxa totes les iniciatives al seu abast que permetin detectar patiment emocional entre la ciutadania i tractar-lo
abans que les seqüeles no es cronifiquin. Parlem de posar en marxa un programa, fruit d’un treball conjunt de
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les àrees de Salut i Benestar Social i en col·laboració amb tots els actors locals d’aquests dos àmbits (metges,
psicòlegs, serveis socials, entitats, associacions...). Un programa d’atenció, control, suport i assessorament en
salut mental a càrrec dels professionals socials que permeti la prevenció i una detecció precoç dels problemes de
salut mental entre la ciutadania (amb especial atenció a infants i joves, gent gran, col·lectius amb sobrecàrrega de
feina i famílies vulnerables). En definitiva, es tracta de minimitzar al màxim els efectes psicològics de la
pandèmia.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
1.
Que l’Ajuntament de Reus engegui els treballs per posar en marxa un programa de salut mental per fer
front als possibles efectes emocionals derivats de la Covid 19 entre la ciutadania (especialment, infants i joves,
gent gran, col·lectius amb sobrecàrrega de feina i famílies vulnerables), per part de les àrees de Salut i Benestar
Social.
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2.
Que les àrees de Salut i Benestar Social treballin en col·laboració amb tots els col·lectius de la ciutat
especialitzats en l’acompanyament i el suport psicològic en l’elaboració d’aquest programa (serveis de salut
mental, professionals socials i educatius).
3.
Que els professionals socials i sanitaris de l’Ajuntament siguin els encarregats de l’execució d’aquest
programa.
4.
Que l’Ajuntament de Reus doti aquest programa d’un fons econòmic específic que permeti abordar totes
les accions que es determinin.
5.
Que l’Ajuntament, si cal, busqui totes les fórmules de finançament en altres administracions
supramunicipals que permetin assumir aquest programa.

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

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
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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
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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