MOCIONS I PROPOSTES DE DECLARACIÓ AL PLE MUNICIPAL
O A LA JUNTA DE PORTAVEUS
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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 18/03/2022 REFERENT
A POTENCIAR EL COMERÇ LOCAL A TOTA LA CIUTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU:
Núm. 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva.
És conegut per tots que Reus està perdent la seva capitalitat com a ciutat referent del comerç. Cada vegada són
més els establiments que decideixen abandonar els carrers de tots els racons de la ciutat, i també els locals del
Centre Comercial La Fira. És evident que necessitem revertir aquesta situació i treballar plegats per estudiar
diferents mesures per tornar a ser on érem fa uns anys. La fuga de comerços de la nostra ciutat no es pot atribuir
només a la creixent oferta de productes en línia, alguna cosa estem fent malament quan hi ha ciutats al nostre
entorn on els comerços no tanquen i, fins i tot, alguns decideixen instal•lar-s’hi.
Els barris són els que més pateixen aquesta situació, ja que en molts indrets, els veïns i veïnes no tenen a prop
cap establiment on realitzar les seves compres diàries i la presència de locals buits fa que la imatge d’aquells
punts es devaluï notablement i creixi la sensació d’abandonament. La campanya Reus Espais Vius treballa en
aquest aspecte, però encara no ha arribat als barris i aquests no poden estar un any més sense una solució. És
per això que es fa necessari establir més polítiques per potenciar el comerç de proximitat, ja que Reus sempre ha
estat una ciutat comerciant i amb molts emprenedors i emprenedores que, de ben segur, prefereixen establir el
seu negoci a la ciutat, però que per diversos motius acaben marxant. Per sort, no tot està perdut, ja que Redessa
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encara té un cert protagonisme pel que fa a captació d’empreses i és d’aquí on hem d’intentar treure profit amb
algunes d’elles per revitalitzar certs parts de la ciutat amb uns lloguers similars als que es poden trobar a Redessa
i que poden ser atractius per algunes empreses que ja es troben a Reus.
També és necessari revisar les activitats de dinamització comercial i apropar-les als barris per ajudar els
comerços que encara aguanten amb la persiana apujada. Alguns dels exemples poden ser la instal•lació de
petites fires per captar la ciutadania, concursos d’aparadors o diverses activitats a l’aire lliure a prop de comerços
perquè en puguin sortir beneficiats. Un altre projecte a tenir en compte és la pàgina web que ja existeix, Reus
compra responsable, on hi podem trobar tots els establiments de la ciutat que s’han volgut adherir i permet
contactar amb ells, però seria bo donar un tomb a la iniciativa i permetre als clients veure quins productes es
poden trobar als establiments per facilitar encara més la compra de proximitat. Finalment, una altra de les
problemàtiques amb les quals es troben els i les comerciants és que a l’hora de jubilar-se no troben ningú que
pugui fer-se càrrec del seu negoci, ja que requereix una inversió inicial força elevada.
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PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
Per tots aquests motius, des del Grup Municipal Socialista de Reus instem a l'aprovació pel Ple dels següents
acords:
Forçar els propietaris dels locals buits a mantenir-los en bon estat de neteja i una mínima il•luminació
per evitar la situació d’abandonament.
Que l’Ajuntament intervingui, mitjançant convenis, adquisicions o altres fórmules en alguns locals
repartits per tota la ciutat per posar-los a un lloguer igual o similar als que es poden trobar al viver de Redessa.
Incentivar que els locals que es troben en primeres plantes passin a ocupar els baixos que es trobin
buits.
Estudiar la possibilitat de fer més activitats per incentivar el comerç dels barris i del centre de la ciutat
posant fires, abaratint els preus dels aparcaments uns dies determinats o fent activitats a l’aire lliure a prop dels
comerços.
Actualitzar la pàgina web Reus compra responsable per tal que els comerços, amb l’ajuda del consistori,
pengin un catàleg de tots els productes que es poden trobar a l’establiment i poder comprar-los a través del web,
però recollir-los presencialment a la botiga.
Que es potenciï Reempresa davant el nombre important de jubilacions que estan al càrrec de comerços i
que no coneixen aquesta iniciativa.
Que hi hagi un treball local per avançar el que sigui possible en la racionalització dels horaris dels
comerços a nivell de ciutat.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_Mocio_comerc_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

NO

X

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 .

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

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
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un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Informació addicional
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X

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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