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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
18/06/2021 REFERENT A POTENCIAR EL SERVEI D’ATENCIÓ EMOCIONAL PER AL COL·LECTIU JOVE DE LA CIUTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els mitjans de comunicació s’estan fent ressò de l’augment preocupant dels intents de suïcidi i autolesions en
menors d’edat els darrers mesos. Estudis fets a Catalunya indiquen que 1 de cada 10 adolescents s’han fet mal
ells mateixos, almenys, un cop a la vida: talls, cremades, rascades....Aquesta realitat s’ha vist augmentada per
culpa de la pandèmia.
A casa nostra, fa pocs dies, va sortir a la llum una informació de l’Institut Pere Mata de Reus, que gestiona la Regió
Sanitària del Camp de Tarragona, que indicava que ha hagut d’activar el Codi Risc de Suïcidi en 18 ocasions des
que va començar l’any fins al passat 10 de juny, xifra que suposa un augment del 50% –sis ocasions més–
respecte al mateix període de temps que el 2019, tenint en compte que el segon trimestre del 2020 va ser
anormal. El panorama és greu, tenint en compte també, que aquest protocol no contempla els suïcidis realitzats
amb èxit, ni les temptatives que no arriben a la xarxa de salut, pel que les xifres podrien ser encara més grans.
La pandèmia ha provocat, no només, danys en la salut física de les persones contagiades i un elevat nombre de
morts, sinó que està tenint importants conseqüències en l’àmbit de la salut mental. Segons l’OMS, la pandèmia ha
incrementat els nivells d’ansietat, angoixa i estres, afectant a una de cada dues persones en la població jove.
L’aïllament, la falta de contacte social, processos de dol, canvi d’hàbits, problemes laborals o la falta de
perspectiva, estan passant factura a la salut mental d’aquest col·lectiu.
Segons el CIS, en el primer any de pandèmia, a tot l’Estat un 6,4% de la població ha acudit a un professional de la
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salut mental per algun símptoma, un 43% per ansietat i un 35,5% per depressió. I entre aquests, les persones
d’entre 18 i 24 anys són les que més han freqüentat els serveis de salut mental, les que han tingut més atacs
d’ansietat i més símptomes de tristesa.
Aquest grup municipal ja ho va advertir en una moció presentada al Ple el passat mes d’octubre, que va ser
rebutjada amb els vots en contra del govern. Demanàvem, entre d’altres, 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. Perquè 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’estres, amb accions encaminades a enfortir el benestar emocional, més enllà dels programes habituals que ja
realitzen en aquest àmbit.
Celebrem que fa un parell de mesos, al Ple d’abril, el govern es va comprometre a implantar un Pla Local de
Prevenció del Suïcidi i Salut Mental a proposta d’un altre grup municipal. Però anem tard i les informacions que,
dia rere dia, omplen els mitjans de comunicació reclamen accions ràpides i urgents. Ajuntaments com el de
Barcelona o Girona ja fa mesos que s’han activat per treballar el tema, desplegant plans integrals de salut mental
i potenciant l’atenció emocional a la població, especialment als joves.
L’any 2016, l’Ajuntament de Reus va posar en marxa un Punt d’atenció i acompanyament emocional al Casal de
joves de La Palma, un espai de creixement personal i d'abordatge de situacions o dificultats pròpies de la joventut
i l'adolescència. Aquesta iniciativa cobra ara una importància especial en la seva finalitat d’ajudar a disminuir dels
pensaments autodestructius, a la millora de l'autoestima, a la disminució de la simptomatologia depressiva,
l'augment de la motivació per als reptes de la vida i la cerca del benestar personal, etc.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
-Que l'àrea de Joventut potenciï el Punt d’atenció i acompanyament emocional amb les següents accions: 1.Fent
una campanya de difusió perquè aquest servei sigui més conegut i utilitzat entre el jovent que ho pugui
necessitar, en col·laboració amb l'àrea de Salut i els instituts de Secundària de la ciutat. 2. Descentralitzant el
servei per tal que pugui arribar a tots els barris de la ciutat, per mitjà dels centres cívics, escoles, casals i altres
equipaments freqüentats per la població jove. 3. Destinant els recursos econòmics i humans necessaris per fer
possible aquesta descentralització i potenciació del servei.

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 .
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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 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
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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