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GARCIA CAMARA, ANGELES DEBORA

PROPOSTA DE DECLARACIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CIUDADANOS DE REUS (CS) AL/A LA
PLE MUNICIPAL DEL DIA 21/01/2022 REFERENT A LOS SERVICIOS SOCIALES RELACIONADOS CON EL
TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 6 de abril de 2017 fue aprobada en el Parlamento de Cataluña la moción 115/XI, sobre los servicios sociales
relacionados con el trastorno del espectro autista (TEA), a iniciativa del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
La moción, entre otras cosas, reclamaba la dotación de personal con formación específica en los centros
educativos para alumnos con necesidades educativas especiales asociadas al TEA y que además ese perfil
profesional debía garantizarse en las actividades extraescolares y en los comedores escolares.
Además, se reclamaba que en el plazo de seis meses se implementaran planes de convivencia que tuvieran en
cuenta a todos los alumnos, para evitar posibles casos de rechazo, aislamiento o situaciones más graves como el
acoso escolar.
Asimismo, también se reclamaba el incremento en el máximo de un año del número de pisos tutelados
destinados a personas con TEA, para aumentar su autonomía.
Hay que poner en valor el trabajo que desarrollan las entidades integradas en la Mesa del Tercer Sector Social en
Catalunya que atienden a más de un millón de ciudadanos mediante las aportaciones de sus socios. También hay
que destacar el voluntariado que colabora en esas tareas. Pese a ello, alrededor del 45% de las entidades aún se
les adeuda parte de las percepciones económicas por parte de las administraciones, así como se les adeuda
subvenciones y convenios de años anteriores, entre ellas entidades relacionadas con el TEA o con las familias
cuidadoras de personas con discapacidad o enfermedad mental.
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Esta difícil situación se ha visto empeorada aún más con el COVID, donde las organizaciones de la economía
solidaria y del Tercer Sector han usado fondos propios, en un 64,3% y un 58,7% respectivamente.
La moción 115/XI estableció que se pusiera en funcionamiento una línea específica de subvenciones a entidades
locales y comarcales del Tercer Sector que trabajaran con niños, jóvenes y adultos diagnosticados con TEA, línea
que debía ponerse en marcha en un plazo de tres meses desde la aprobación de la moción 115/XI.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
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Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los siguientes ACUERDOS
PRIMERO: Instar a la Generalidad de Cataluña a que cumpla inmediatamente con todos los acuerdos de la
moción 115/XI, aprobada por el pleno del Parlamento de Cataluña en fecha 6 de abril de 2017.
SEGUNDO: Instar a la Generalidad de Cataluña para que en un plazo máximo de tres meses lance una línea
específica de subvenciones para entidades locales y comarcales del Tercer Sector que trabajen con niños, jóvenes
y adultos diagnosticados con TEA.
TERCERO: Trasladar esta Propuesta de Declaración a la Generalidad de Cataluña.

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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