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LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE REUS AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 18/03/2022 REFERENT A DONAR UNA SEGONA UTILITAT ALS VEHICLES DE MOBILITAT
PERSONAL VMP, BICICLETES I PATINETS, QUE SÓN RETIRATS DE LA VIA PÚBLICA I EMMAGATZEMATS AL DIPÒSIT
MUNICIPAL DE VEHICLES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Recordem que aquest Consistori va sumar-se a la Declaració d’Emergència Climàtica que també va signar la
Generalitat de Catalunya en el 2017. Essent coneixedores que això implica tot un seguit de compromisos d’acció.
Destaquem el compromís de la Generalitat d’afavorir la mobilitat urbana neta i eliminar obstacles administratius
que facin perillar els objectius de reducció de CO2.
En aquesta declaració també es comprometia a treballar per a identificar i acompanyar els sectors de l'economia
que han de fer una transició, sigui per a adaptar-se a les noves condicions derivades del canvi climàtic, sigui per
transformar-se en activitats de baixes emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), en un marc general
d'aposta per l'economia circular i de creació de llocs de treball verds. També es va decidir adoptar mesures
encaminades a reduir la vulnerabilitat d’aquells sectors socials més sensibles als impactes del canvi climàtic i a
aquells altres als quals aquesta transició pot afectar en major grau. I assumir un model de mobilitat urbana
basat, d'una banda, en el transport públic, el vehicle compartit i els modes de micromobilitat i, de l'altra, en
vehicles d'emissió zero.
En el passat mes de febrer el govern de la ciutat, en declaracions en Roda de Premsa va posar en coneixement de
la ciutadania que entre els vehicles acumulats en el Dipòsit Municipal hi havia una vintena de bicicletes, de les
que els seus propietaris no havien fet cap tràmit ni gestió per a recuperar-les, i passats dos mesos s’entregaven a
una empresa a qui l’Ajuntament havia adjudicat el servei de gestió, tractament i descontaminació dels vehicles al
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final de la seva vida útil, retirant els vehicles del dipòsit per a ser tractats com a ferralla.
En aquests darrers mesos, el nostre grup municipal, junt amb la resta de grups amb representació al Consistori,
hem estat participant de la Comissió per a la Redacció de la Nova ordenança de Mobilitat sostenible municipal.
Aquesta nova ordenança en procés de redacció (en el Títol III, Capítol 1, Article 53, punt 3 i també el Títol III,
Capítol 3, Article 62, punt 3) detalla que els vehicles VMP, passat el termini marcat per la Llei (art. 106 de la llei de
Seguretat Vial RDL 6/20154) passaran a ser tractats directament com ferralla.
Som coneixedores d’alguns programes de reutilització de bicicletes que poden donar una segona vida a aquests
vehicles i posar-los a disposició de la ciutadania. Per exemple: centres educatius i de formació que poden
col·laborar en aquesta tasca de reparació i recuperació, així com d'entitats de foment de la bicicleta.
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PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de Reus l’adopció dels
següents ACORDS
Guardar les bicicletes retirades de la via pública sota cobert en les instal·lacions del dipòsit municipal per a
garantir el seu estat i que no es malmetin durant el període de dipòsit.
Entregar-les a entitats i associacions que les reparin o puguin aprofitar les peces de les més malmeses per donarlos-hi un segon ús, un cop vençut el termini legal per a reclamar la seva propietat.
Donar prioritat a les entitats que les recuperin amb el compromís d’entregar-les ja reparades a entitats socials
locals o a la ciutadana amb menys recursos.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_Mocio_vehicles_de_mobilitat_personal_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)
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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 .

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
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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.
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