PRESENTACIÓ DE MOCIONS, PROPOSTES DE DECLARACIÓ,
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
20/11/2020 REFERENT A MILLORAR L'ATENCIÓ A LES PERSONES SENSE SOSTRE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La crisi econòmica i social derivada de la pandèmia de la Covid19 està fent créixer la vulnerabilitat social i, en
especial, la problemàtica de les persones sensellar, que dormen en algun infrahabitatge, insegur, inadequat,
sense uns mínims, i les persones sensesostre, que dormen al ras, una situació àmplia i molt preocupant. Des del
món municipal, sovint, no es dediquen recursos suficients per atendre aquesta emergència.
A la nostra ciutat, en aquests moments hi ha 57 persones compatibilitzades per l’Ajuntament que lluiten contra el
virus des del carrer, algunes de les quals passen la nit al ras. I la situació fa preveure que moltes altres s’hi puguin
veure abocades a causa d’aquesta crisi, per la pèrdua del seu habitatge habitual si la situació econòmica de
manca d’habitatge es perllonga.
El toc de queda fa encara més evident la vulnerabilitat de les persones que no tenen una llar on confinar-se. Fa
una dies, llegíem en un diari local la situació d’un testimoni que viu sota un tobogan en una parc de la ciutat i que
a partir de les deu de la nit, quan la guàrdia urbana el fa fora, no té alternativa. Aquesta epidèmia posa en
evidència deficiències pel que fa a l’atenció social en l’àmbit de les persones sense llar que dormen al carrer i la
manca d’un sostre fa impossible qualsevol confinament. A més, s’ha de tenir en compte que aquestes persones
tenen dificultats per accedir als serveis públics i moltes d’elles pateixen malalties cròniques, la qual cosa les
converteix en un col·lectiu de risc, veient greument perjudicada la seva salut.
Venen temps molt complicats, la persistència del virus està agreujant situacions que de per si ja eren difícils i
posen en evidència la necessitat de posar en marxa dispositius especials per combatre la situació. Amb el fred de
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l’hivern la situació esdevindrà insostenible.
L’Ajuntament de Reus ha de poder donar resposta a totes les persones que viuen al ras. En aquests moments no
arriba i, cal una estratègia que ho faci possible, apostant per oferir espais on sigui possible respectar el toc de
queda, oferint serveis d’higiene i descans, reforçant els equips de carrer que permetin una detecció proactiva i
intensificar tots els mecanismes necessaris perquè aquestes persones puguin accedir a tota la informació i
serveis municipals de manera efectiva.
D’altra banda, i més enllà de l’àmbit municipal, cal recordar que al 2016 la Generalitat, amb participació dels
ajuntaments i entitats socials, va definir una estratègia integral d'abordatge del sensellarisme. Aquella estratègia
no s'ha desenvolupat ni dotat de pressupost, passant tota la responsabilitat als ajuntaments. I la situació
d'emergència encara es fa més evident la manca de recursos que destina a aquesta qüestió l’administració
autonòmica que, ateses les circumstàncies, hauria de reactivar la política del sensellarisme a tots Catalunya.
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PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
1. Que l’Ajuntament de Reus posi en marxa un pla d’urgència per atendre les persones sense llar, assegurant el
seu bon confinament quan sigui necessari. Aquest pla ha d’incloure, d’una banda, un reforç dels equips de carrer,
dotant-los tant d’acompanyament social com sanitari que permeti fer efectiva la detecció proactiva de casos i una
oferta d’espais on sigui possible respectar el toc de queda. I de l’altra, ha de preveure els mecanismes necessaris
perquè aquestes persones puguin accedir a tota la informació i serveis municipals de manera efectiva.
2. Que l’Ajuntament de Reus faci una valoració del nombre de famílies que poden estar en risc de perdre el seu
habitatge i de les que viuen en infrahabitatge i planifiqui les actuacions necessàries per atendre aquestes
situacions.
3. Instar a la Generalitat a reactivar de la política de sensellarisme a tota Catalunya en el sentit de l'estratègia
definida l'any 2016, suficientment dotada econòmicament per tal que pugui donar solucions a la diversitat de
situacions, tant a curt com a llarg termini, i defineixi estratègies d'inserció social i laboral.

Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU:
Nº 1- FI DE LA POBRESA
Nº 10- REDUCCIÓ DE LA DESIGUALTAT
Nº 11- CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES (INCLUSIVES)

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.
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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 Presentació de mocions, propostes de declaració, 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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