MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP) DE REUS PER
UNIFICAR ELS CRITERIS DE LES BASES DE SUBVENCIONS, BEQUES I AJUTS DE
L'AJUNTAMENT DE REUS.

Des del grup municipal de la CUP treballem de forma prioritària, insistent i constant per generar
unes polítiques socials que dignifiquin l'atenció que reben les persones demandants i que siguin
capaces d'esdevenir un mecanisme per poder superar les situacions desfavorables i de vulnerabilitat.

Des de l'administració pública tenim l'obligació de vetllar per l'interès general però per fer-ho hem
d'interpretar constantment les necessitats de les persones, especialment de les classes populars.
Conseqüència de la crisi econòmica i social que estem patint, considerem que la precarització de les
condicions de vida i la inestabilitat laboral de moltes persones ha generat noves fórmules de
pobresa, per tant, necessiten noves fórmules i estratègies establertes en polítiques públiques.

La conjuntura municipal actual no ens permet treballar en aquest sentit i sovint ens trobem limitades
a proposar una millora dels protocols, complementar les polítiques socials vigents o demanar,
simplement, el compliment de la normativa vigent. En aquesta línia, el nostre municipi no compta
amb un Pla Estratègic de Subvencions, Beques i Ajuts, obviant així una obligació de l'Ajuntament
de Reus i representant una greu irresponsabilitat social.

Per altra banda, si l'objectiu d'aquestes subvencions, beques i ajuts rau en satisfer necessitats
econòmiques concretes, no podem acceptar que es limiti tant en excés la temporalitat de sol·licitud
ja que, fruit d'aquesta esmentada inestabilitat, moltes persones canvien d'estatus i condicions
laborals de forma constantment, poden ser demandants en moments concrets però trobant-se en
aquesta limitació temporal i burocràtica, una trava més a l'hora de demanar ajuda a l'administració.

Per tots aquests motius, proposem els següents ACORDS:
– L'elaboració del Pla Estratègic de Subvencions, Beques i Ajuts en un termini de 3 mesos des de
l'aprovació d'aquesta moció.
- Racionalitzar els criteris, atenent als diferents criteris i peticionaris, en les bases de convocatòries
en referència a les condicions d'accessibilitat.
- Publicar el nou Pla i les noves condicions al web de transparència de l'Ajuntament de Reus.

