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MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S PSC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 21/01/2022 REFERENT
A LA CONSERVACIÓ I AMPLIACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL, ARBRES MONUMENTALS I LES ZONES VERDES DE
REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU:
Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar de totes les persones de totes les edats.
Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles.
Objectiu 15. Gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la degradació de
les terres i aturar la pèrdua de biodiversitat.

A Reus tenim uns 30.000 arbres dels quals 300 són exemplars singulars i 37 catalogats. Fa gairebé dos mesos els
serveis de jardineria van donar la noticia que el Pi de Bofarull està al tram final de la seva vida, després de més de
300 anys. En resposta, l’alcalde va dir que aprofitarien per actualitzar el catàleg que data de l’any 1999. Creiem
que és un bon moment per afegir més qüestions respecte aquest tema, fer autocrítica i propostes de millora de
la divulgació i cura del patrimoni natural de Reus, que ha d’anar més enllà dels arbres.
Cal destacar que els arbres per si sols no són considerats una zona verda, ja que aquests han d’estar
acompanyats per una superfície mínima per tal que puguin complir la seva funció biològica i social. En aquesta
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línia, cal fer difusió i divulgació del que proporcionen les zones verdes i quan alguna planta o arbre pateix algun
problema –com pot ser la plaga de pugó o un excés de pol•len a la ciutat- tenir una previsió de neteja a fons i fer
tot el possible per alleugerir el problema. Ciutats com Barcelona tenen, des de fa molts anys, una política
d’informació a la ciutadania sobre el seu patrimoni natural i hi ha molt material preparat pel que fa a fitxes
divulgatives, que ajudin a identificar aquells arbres singulars o monumentals. En altres indrets, com Girona, tenen
una pàgina web on el ciutadà pot fer suggeriments sobre les zones verdes i buscar informació sobre aquests
espais de la ciutat per conèixer si algun d’ells pateix algun problema.
Des del PSC hem presentat diverses propostes per crear noves zones verdes accessibles, ja que hi ha molts
estudis científics que relacionen la presència d’aquests espais amb diferents millores de salut i el creixement dels
infants, així com de la resta de la població. És una manera de combatre la desigualtat social, ja que no tothom té
un jardí a casa. A més, aquestes zones verdes també ajuden a la mitigació i adaptació del canvi climàtic en la línia
amb els objectius de desenvolupament sostenible. Algunes de les mocions que hem presentat són per un Reus
més verd, el juny del 2020, per evitar que Reus deixi d’estar a la cua de les ciutats amb menys zones verdes, una
proposta que es va aprovar per unanimitat, però que, a la pràctica, no hi ha la percepció d’haver fet grans
avenços. Una segona proposta que vam presentar va ser per millorar parcs, jardins i zones verdes l’octubre de
l’any passat, en la qual el Govern vau votar en contra.
Per tots aquests motius, cridem a l’Ajuntament a destinar recursos suficients a la previsió i la planificació de
noves zones verdes perquè aquestes siguin de qualitat i per rescatar projectes com la V verda, una proposta, que
vam iniciar des del PSC, però que el Govern, fins ara, només ha destinat un pressupost insuficient per un projecte
que porta massa temps guardat en un calaix, que vol aprofitar els camins i rieres del terme municipal per fer una
anella verda. Aquests espais verds molt oblidats, com els barrancs, bruts i inutilitzables, però d’una bellesa
incalculable, podrien rodejar de camins tot el municipi de Reus.
Cal remarcar que quan parlem d’espais verds, no parlem de fer les rotondes més boniques o posar més arbres al
carrer, si no de treballar en la creació d’espais on poder practicar esport a l’aire lliure, passejar o poder respirar
un aire més pur. A més, per fer tot això no cal buscar la flora més exòtica, ja que si plantem flora endèmica i
autòctona tindrem una major biodiversitat i també tindrà més resiliència davant el canvi climàtic.
Finalment, és necessari replantejar els darrers projectes urbanístics que s’han executat, com ara la plaça de la
Sang, on les zones verdes són inexistents, o davant la Biblioteca Central Xavier Amorós, on hauria d’anar un espai
verd i s’hi troba una zona blava d’aparcament.
Veiem que per arribar a tenir un Reus més ple de zones verdes cal un gran pacte polític on s’acordi que es
treballarà en aquesta direcció, respectant els acords i projectes signats, que governi qui governi hi destinarà un
pressupost anual suficient per avançar i també per mantenir el que ja hi ha.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
Per tot això, des del Grup Municipal Socialista de Reus, amb la col•laboració de GEPEC, instem a l’aprovació pel
Ple dels següents acords:
1.
Que l’Ajuntament de Reus elabori un Pla Director de l’Arbrat Urbà i zones verdes a 20 o 30 anys vista en
el qual es garanteixi que tota la ciutat tingui superfícies mínimes de zones verdes i horts urbans de manera
distribuïda. Buscant un sentit general de ciutat i particular de cada barri.
2.
Fer campanyes de divulgació i formació a la ciutadania del patrimoni natural i agrari, com tenir cura d’
aquest, comptant amb entitats divulgadores i els serveis tècnics.
3.
Fer una transició i transformació de la flora exòtica cap a la flora endèmica i autòctona, potenciant la
biodiversitat amb hotels d’insectes, per exemple.
4.
Modificar la normativa per fer una prova pilot per poder posar nova jardineria als escocells que
fomentaran la biodiversitat i la participació de les escoles o del veïnat.
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5.
Dotar de recursos adients per al manteniment de les zones verdes existents i fer partícip la ciutadania de
les noves zones o de les modificacions.
6.
Signar un compromís polític de continuïtat amb els projectes i compromisos adquirits com la V verda, el
pacte d’alcaldes i alcaldesses pel clima, i qualsevol acord en aquest sentit. I que cada any consti als pressupostos i
que es desenvolupin amb criteris tècnics.
7.

Traslladar els acords a tots els agents implicats i a la Generalitat de Catalunya.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_PSC_Mocio_zones_verdes_ok_pdf.pdf
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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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