MOCIONS I PROPOSTES DE DECLARACIÓ AL PLE MUNICIPAL
O A LA JUNTA DE PORTAVEUS

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 PSC I EL REGIDOR NO ADSCRIT RAÚL MELÉNDEZ AL/A LA
PLE MUNICIPAL DEL DIA 19/11/2021 REFERENT A MOCIÓ PER LA MILLORA DE LA SEGURETAT DE LES DONES A
REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU:
Núm. 16: Promoure societats pacifiques i inclusives per a un desenvolupament sostenible, proveir accés a la
justícia per a tots/es i construir institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells
La seguretat és un element essencial que marca el desenvolupament i el progrés d’una ciutat i per tant és molt
important que des de les administracions que tinguin atribuïdes les competències en la matèria, s’adoptin
mesures per tal de garantir la seguretat pel benestar de la ciutadania. Les dades actuals a la nostra ciutat no fan
pensar que la inseguretat augmenti però tot i així en els darrers anys la sensació d’inseguretat entre les dones ha
augmentat notablement a Reus. Fets com que les dones tenen més por de caminar per certes zones de la ciutat i
sobretot en horari nocturn. Aquesta situació, no queda recollida a les estadístiques però si forma part de la
realitat del dia a dia de les dones a la nostra ciutat i així ens ho expliquen les dones amb les que parlem de les
diferents zones de Reus.
Aquesta sensació d’inseguretat per part de les dones queda reflectida a l’àmbit 2 del pla d’acció per a l’ordenació
urbanística des de la perspectiva de gènere i feminista realitzat per “col·lectiu punt 6” i presentat al juliol d’aquest
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any. L’objectiu d’aquest àmbit és” fomentar que totes les persones se sentin segures a qualsevol hora del dia”,
una de les directrius a seguir es tenir en compte els 6 principis de seguretat amb perspectiva de gènere de
Montreal aplicats a Reus:
-

La visibilitat: veure i ser vista.
La vigilància informal i accés a ajuda.
La planificació i el manteniment del lloc.
La senyalització: saber a on estàs i cap a on vas.
La participació de la comunitat.
La concurrència de persones: escoltar i ser escoltada.

Davant aquesta oportunitat de millora de la seguretat en perspectiva de gènere que ofereix aquest pla d’acció, d’
una zona concreta de Reus, pensem que hem de poder fer un pla d’acció de tota la ciutat que copsi la percepció
de les dones d’inseguretat amb els seus motius per poder actuar de manera concisa i pal·liar així aquesta
percepció.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
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Per tot això, des del Grup Municipal Socialista de Reus instem a l'aprovació pel Ple dels següents acords:
1.
Que l’Ajuntament de Reus elabori, en el termini de 6 mesos, una diagnosis de la sensació d’inseguretat
de les dones a la ciutat de Reus.
2.
Que l’ajuntament de Reus, un cop analitzats els resultats de la diagnosi, elabori un pla d’actuacions, a
curt, mig i llarg termini, per a que a Reus desaparegui la sensació d’inseguretat de les dones i la resta de la
ciutadania.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_Mocio__Seguretat_OK_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
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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

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.

Pàgina 3 de 4
Aquest tràmit es pot fer telemàticament des de
l’oficina virtual de www.reus.cat

OAC
Plaça Mercadal, 1 • 43201 Reus
Tel. 977 010 010 • Fax 977 010 210
oac@reus.cat • www.reus.cat

Llibre General Entrada 2021120796 16/11/2021 12:07:36 - CVE 13520472272256170043 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

Pàgina 4 de 4
Aquest tràmit es pot fer telemàticament des de
l’oficina virtual de www.reus.cat

OAC
Plaça Mercadal, 1 • 43201 Reus
Tel. 977 010 010 • Fax 977 010 210
oac@reus.cat • www.reus.cat

