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PRESENTACIÓ DE MOCIONS, PROPOSTES DE RESOLUCIÓ,
ESMENES, PRECS O PREGUNTES AL PLE MUNICIPAL O A LA
JUNTA DE PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNINIE
V55663025

(empleneu-ho només en cas que actueu en

Nom i cognoms o raó social
LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL DE LA CUP AL/A LA
PLE MUNICIPAL DEL DIA 17/11/2016 REFERENT A LA CREACIÓ D'UNA COOPERATIVA D’OFICIS I
SERVEIS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus, mantenim la nostra aposta
per dignificar l’acció social i crear espais de trobada i cooperació que serveixin per donar
resposta a les necessitats bàsiques però també per ajudar a apoderar les persones que
pateixen situació de pobresa, vulnerabilitat o risc d’exclusió social.
El classisme derivat de la pràctica capitalista pretén considerar a cadascú de nosaltres com a
únics responsables de la nostra situació -favorable o desfavorable- obviant així condicionants
estructurals del sistema socioeconòmic dominant. Nosaltres, que considerem que la societat
és qui condiciona majoritàriament les nostres vides, també estem convençudes i convençuts
que de la cooperació pot sortir-ne la solució.
Amb aquesta proposta pretenem que l’Ajuntament de Reus faciliti i treballi per posar en comú
les potencialitats, coneixements i possibilitats que hom pot oferir amb les mancances,
necessitats i demandes de les persones del nostre municipi. Moltes són les experiències que
demostren que la solidaritat no necessita grans partides econòmiques sinó voluntat, per tant,
només demanem al govern que ofereixi espais municipals (centres cívics, per exemple) i la
col•laboració de tècnics en tasques de coordinació i supervisió dels procediments.
L’objectiu és crear una base de persones voluntàries que vulguin i puguin col•laborar en
tasques de coordinació; crear una base de dades amb persones que puguin oferir
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coneixement professional, formació o serveis de forma gratuïta; posar en contacte a les
persones que tenen demandes amb les persones que s’han ofert prèviament.
Quan parlem de serveis amb coneixement professional ens referim a reparacions concretes
de la llar o totes aquelles actuacions que necessiten fer-se però que moltes persones no
poden assumir la despesa de la factura; quan parlem formació ens referim a necessitats
formatives concretes com l’orientació laboral, informàtica, llengua o mesures d’estalvi
energètic; quan parlem de serveis ens referim a col•laboracions en cura de persones grans,
serveis de guarderia o extraescolars, realització de tasques concretes com la neteja, compra
setmanal, etcètera. Les opcions són infinites, dependrà de les nostres capacitats, la implicació
de l’Ajuntament en la logística i la solidaritat. Per aquest motiu, pretenem iniciar amb aquesta
moció un procés que impliqui al tercer sector i al propi Ajuntament.
És per aquests motius que el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa
l’adopció dels següents acords:

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

Primer: Que l’Ajuntament de Reus creï la Cooperativa d’Oficis i Serveis de Reus.
Segon: Que l’Ajuntament de Reus ofereixi espais municipals per dur a terme la coordinació,
tallers i trobades de la Cooperació d’Oficis i Serveis així com la implicació de professionals en
tasques de coordinació i supervisió. Establir un conveni de col•laboració amb centres
formatius del sector.
Tercer: Que l’Ajuntament de Reus faciliti un espai web i díptics informatius on s’expliqui els
objectius de la Cooperativa.
Quart: Que l’Ajuntament de Reus elabori un protocol d’actuació pels diferents casos amb
condicions econòmiques, funcions i possibilitats.
Cinquè: Que l’Ajuntament de Reus creï una base de dades per posar en comú els oferiments i
les demanes que es facin.
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ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

SIGNATURA
Dia
Reus 14

Mes
Novembre

Any
de

2016

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i el destinatari de la informació és l’Ajuntament de Reus. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i
oposició de les dades subministrades, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus, a la plaça del Mercadal, 1.
(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, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
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