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LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - AMUNT AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 19/11/2021 REFERENT A GARANTIR EL SUBMINISTRAMENT ENERGÈTIC A LES FAMÍLIES
VULNERABLES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En un context d’emergència climàtica i davant dels reptes energètics que aquesta planteja, és necessari potenciar
un nou model energètic fonamentat en la generació distribuïda i de proximitat i reduir la nostra petjada
ecològica. L’explotació dels recursos energètics i materials renovables s’ha de fer amb coherència amb els
sistemes naturals i respectant les dinàmiques dels ecosistemes del país.
Actualment la pujada de la llum deixa en evidència que un subministrament bàsic com l’electricitat no pot estar
en mans d’un oligopoli controlat per empreses que cada any augmenten els seus beneficis a costa de
l’empobriment de la majoria treballadora. Des de l’administració pública s’ha de tenir capacitat de generar una
resposta àmplia i unitària al voltant d’aquesta denúncia, interpel·lant i sumant a col·lectius i entitats que treballen
contra la pobresa energètica, per la sobirania energètica, pel cooperativisme i també des del municipalisme.
Podent considerar com a bona notícia que Reus Energia treball i per l’autosuficiència energètica i l’estalvi
econòmic generant una alternativa pública a l’oligopoli establert, cal un punt més de valentia, perspectiva social i
responsabilitat política, posant-la a disposició dels equips de Serveis Socials per tal de garantir el
subministrament elèctric a les persones més vulnerables. Cal recordar que la pobresa energètica no és una
qüestió de comoditat sinó de seguretat i salut.
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Cal construir un marc polític que vagi més enllà de la pujada de preus i que plantegi una alternativa al sistema
elèctric mafiós i de portes giratòries i, per això, cal avançar perquè el sistema energètic esdevingui totalment
públic. Si bé s’assumeix que les desigualtats socials són intrínseques en el sistema capitalista i que no serà
mitjançant programes i partides econòmiques que les evitarem, és important posar tots els recursos públics a
disposició del sector social perquè tinguin la màxima capacitat possible a l’hora de treballar amb les persones
més vulnerables.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
PRIMER.- Que Reus Energia garanteixi el subministrament elèctric a les persones vulnerables previ informe i
petició de Serveis Socials.
SEGON.- Promoure el debat públic en favor de l’autoconsum, de les energies renovables i del model de producció
distribuïda.
TERCER.- Convocar un ple municipal monogràfic sobre la situació social a Reus.
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ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_MOCIO_CUP___REUS_ENERGIA_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):
Marqui la casella «SÍ» si desitja autoritzar i consentir que AJUNTAMENT DE REUS realitzi la consulta dels
documents. En cas que marqui «NO» vostè s'està oposant a la consulta i haurà d'adjuntar la documentació.
SI

X

NO

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. En tot cas, AJUNTAMENT DE
REUS està facultat per a comprovar l'exactitud de les dades aportades per l’interessat/da
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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