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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
17/09/2021 REFERENT A MOCIÓ EN RELACIÓ AMB LA CONFERÈNCIA SOBRE EL FUTUR D’EUROPA AL MÓN LOCAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU:
Núm. 17: Aliança per a assolir els objectius. Consolidar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament
Sostenible.

Anunciada a finals de 2019 des de la Presidència de la Comissió Europea, la Conferència sobre el Futur d'Europa
neix com un dels grans projectes de la nova Comissió Europea i el Parlament Europeu amb l'objectiu d'analitzar
l'esdevenir a mitjà i llarg termini de la Unió Europea i afrontar les reformes que hauran de realitzar-se en les
seves polítiques i institucions.
En un procés que es perllongarà durant els pròxims onze mesos, la Comissió persegueix situar la ciutadania
europea en el centre de les discussions sobre com afrontar els desafiaments interns i externs que travessa la
Unió. Es tracta, així mateix, d'una proposta que ha pres més força a causa de la crisi global provocada per la
covid-19 i que esdevé una oportunitat per projectar el futur dels 27 Estats Membres en el context de superació de
la pandèmia des del punt de vista social, sostenible, i de transformació institucional.
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Aquesta és la direcció de la resolució aprovada per l'Europarlament el mes de gener de 2020, que insisteix a
avançar cap a una Unió política més ambiciosa i, per això, és urgent fer-ho mitjançant un format original que
involucri la ciutadania europea, la joventut, representants de la societat civil organitzada i totes les parts
interessades, a nivell local, regional, nacional i europeu.
La Unió Europea ha d'ampliar ara els objectius inicials de la conferència i aprofitar-la per liderar una reflexió
sobre el seu paper en un món postcoronavirus, aprofundint en el seu model democràtic i promovent un
multilateralisme més coherent i eficaç que integri les entitats regionals i locals. En aquest sentit, és possible
identificar almenys quatre àrees prioritàries per a l'acció després de la crisi de la covid-19: salut, sostenibilitat i
mobilitat, cadenes globals de valor i governança tecnològica.
Amb motiu de la inauguració de la Conferència sobre el Futur d'Europa, el passat dia 9 de maig del 2021 va tenir
lloc a Estrasburg un diàleg local que va donar veu a representants polítics locals i regionals de tot Europa i de la
ciutadania europea. En aquest debat organitzat pel Comitè Europeu de les Regions, les i els participants van
subscriure el compromís pel qual demanen a les i els dirigents locals i regionals que fomentin i organitzin diàlegs
en les seves ciutats i pobles a manera de contribució a la Conferència.
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Com expressà Alexis de Tocqueville: "Les assemblees locals [...] constitueixen la fortalesa de les nacions lliures".
Això demostra, una vegada més, la necessitat de situar els ens regionals i locals en el centre de la Conferència
sobre el Futur d'Europa.
Aquest moment inicial ens presenta ara una oportunitat única, d'incidir per assegurar que la Unió Europea estigui
preparada per afrontar els grans reptes que planteja el nostre segle XXI des d'una mirada marcadament social i
basada en el diàleg real i inclusiu amb els Estats, regions i municipis i amb el conjunt de la societat civil europea.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
Assumint per tant que la Conferència sobre el Futur d'Europa només tindrà èxit si va més enllà de Brussel·les,
implicant a totes les entitats locals, des del Grup Municipal Socialista instem els altres grups municipals de
l'Ajuntament de Reus a l'aprovació pel Ple dels següents acords :
1.
Participar com Ajuntament de la Conferència sobre el Futur d'Europa per tal de tractar els desafiaments
socials més urgents -des de la sostenibilitat als reptes de la despoblació, des de la intel·ligència artificial a la
transició climàtica, des de la cultura europea al futur de la globalització des d'una perspectiva local- revelats per
la pandèmia des d'un enfocament transparent i inclusiu, per tal d'aconseguir un efecte multiplicador dels
esforços per a la reconstrucció.
2.
Fomentar i facilitar els recursos necessaris des de l’Ajuntament de Reus per a la participació de la
ciutadania del municipi, organitzant diàlegs locals de la mà de la societat civil que contribueixin al coneixement
de la Conferència i a l'acompliment de les seves finalitats.
3.
Instant al Govern de la Generalitat que faciliti recursos organitzatius i materials als ajuntaments i a les
entitats civils europees com el Moviment Català Per Europa per tal de poder organitzar aquestes sessions de
ciutadania arreu del territori amb rigor, amb un calendari i un format homogeni.
4.
Instar a les institucions de la Unió Europea que ajudin als ens locals europeus a impulsar la participació
de la ciutadania, d'acord amb la representativitat territorial, en el si de la Conferència per tal de fer valer el seu
lideratge, visió i necessitats particulars i compartides amb la ciutadania i institucions del conjunt dels Estats
membres i regions i municipis europeus.
5.
Instar a les institucions de la Unió Europea que les conclusions que des del Món local s’assoleixin en
relació als debats de la Conferència sobre el futur d’Europa organitzats en els municipis es tinguin ben presents, i
siguin recollides i publicades per tal que en quedi constància material, i que les propostes finals que més
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destaquin siguin debatudes i, si s’escau, aprovades per part de totes les institucions de la Unió.
6.
Traslladar aquests acords a les delegacions de la Comissió Europea i del Parlament Europeu, a les Meses
del Congrés i Senat, al Parlament de Catalunya, a les entitats municipals, i a les entitats i associacions del
municipi.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_MOCIO__EUROPA_pdf.pdf

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):
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La documentació que AJUNTAMENT DE REUS 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 AJUNTAMENT DE REUS 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
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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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