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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
19/02/2021 REFERENT A SUPORT AL TEIXIT ESPORTIU REUSENC DAVANT LES RESTRICCIONS DE LA SEVA ACTIVITAT
PROVOCADES PER LA PANDÈMIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU:
Núm. 3/ Bona salut: Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats.
Núm. 8/ Treball digne i creixement econòmic: Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible,
una ocupació plena i productiva, i un treball digne per a totes les persones

La pràctica d’activitat física i esportiva és essencial per la salut física i el benestar emocional de la ciutadania i està
tenint un paper molt rellevant en la situació d’emergència sanitària per la COVID-19. Els valors de l’esport
contribueixen a generar models positius d’integració i de cohesió social, sent imprescindible el suport
institucional per garantir la fortalesa del sector i també per evitar que es produeixi una escletxa en les famílies
més desfavorides.
La lluita contra la pandèmia de la COVID-19 és la principal prioritat de la nostra societat, i també ho és facilitar la
pràctica esportiva de la ciutadania, especialment per a la infància i la joventut, la gent gran i les persones amb
diversitat funcional.
És responsabilitat de la Generalitat de Catalunya i la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, juntament
amb la Conselleria de Salut, establir amb claredat i determinació, sense marges d’interpretació i consensuades i
coordinades amb el món local, els criteris comuns que s’han d’aplicar per evitar diferències substancials en el
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territori, i garantir l’aplicació de les mesures de contenció de la pandèmia, adaptades a la realitat de les
instal·lacions esportives i dels seus centres i clubs.
El teixit esportiu, clubs i entitats principalment, empreses del sector, juntament amb el món local -el que
pràcticament en la totalitat és el titular de les instal·lacions esportives del país-, han fet un extraordinari esforç,
econòmic i organitzatiu, d’adaptació de les seves instal·lacions i les activitats per poder continuar la temporada
esportiva per fer front a l’emergència sanitària establint mesures i protocols de prevenció i seguretat.
A casa nostra, i 15 anys després de la seva fundació, s’ha reactivat l'Associació Reusenca de Centres d'Esport i
Salut (ARCES), amb l'objectiu d'aglutinar el màxim de centres possibles per tenir pes i força específica dins de la
ciutat davant de l’administració. Consideren que fins ara se'ls ha tractat com si no hi fossin i no entenen les
dràstiques restriccions que pateixen quan el risc de contagi en el sector esportiu és molt baix.
Aquest grup municipal ha rebut la preocupació dels integrants d’aquesta associació per les conseqüències
econòmiques de la pandèmia, pel que fa a la reducció dràstica de la facturació que, en molts casos, no cobreix de
cap manera ni els costos de manteniment de les instal·lacions. A més dels costos sobrevinguts derivats de
l’adaptació dels centres a les normes COVID. I tot i que, de moment, cap centre esportiu de la ciutat ha hagut de
baixar la persiana, temem que molts no podran continuar amb la seva activitat si la situació no millora durant el
primer semestre de l’any 2021.
En aquest sentit, el grup municipal socialista ha presentat un seguit de mesures concretes de suport als
emprenedors en benefici de petites empreses i autònoms de diversos sectors per tal que el govern municipal les
inclogui al Pla de reactivació Econòmica i Social de Reus.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
1/ Afegir-nos a la crida que des del sector esportiu català, recollida al darrer manifest del món federat i la moció
de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, per tal de que l’esport a casa nostra sigui considerat bé essencial
per la salut física i el benestar emocional de la ciutadania davant la situació d’emergència sanitària que patim;
2/ Instar al Govern de la Generalitat i a la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física que treballin per a
conduir l’esport català, sense greuges ni limitacions respecte a altres sectors, en aquesta situació excepcional que
estem vivim, i que assumeixi la responsabilitat que li pertoca de governar, dotant dels recursos necessaris al teixit
esportiu i món local per tal de garantir la continuïtat de la pràctica esportiva i la viabilitat de les seves
instal·lacions;
3/ Reivindicar la demanda de representants del sector, una interlocució amb les autoritats per tal de facilitar el
manteniment de l’activitat amb les mesures de seguretat suficients per tal de minimitzar les restriccions.
4/ Instar al Govern de la Generalitat que el nou Pla de xoc de reactivació de l’esport i l’activitat física que ha
proposat, s’asseguri de garantir la viabilitat econòmica de tots els clubs i centres esportius, entitats esportives i
els seus treballadors i treballadores que s’han vist obligats a tancar, i que comptin amb ajuntaments i consells
esportius per proveir ajudes pel sosteniment del nostre model esportiu. I que aquest Pla disposi de línies d’ajut
directes i no mitjançant crèdits per tot el sector esportiu, conjuntament amb línies d’ajut a les famílies que
permetin l’accés de tothom a la pràctica esportiva en condicions d’equitat.
5/ Instar al Govern de la Generalitat que aprovi i desenvolupi els canvis normatius necessaris per tal de garantir la
continuïtat de les activitats físiques malgrat futures restriccions que es puguin derivar de la situació de pandèmia.
6/ Instar al Govern de la Generalitat que arbitri els mecanismes necessaris en les bases de subvencions del teixit
esportiu sense ànim de lucre per assegurar el manteniment de les mateixes malgrat les aturades de les activitats
que es puguin produir.
7/ Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Secretaria General de l’Esport i
l’Activitat Física, a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, i a
les entitats esportives d’aquest municipi.
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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 .

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 Mocions i propostes de declaració al Ple Municipal o a la
Junta de portaveus
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
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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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