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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

DNI-NIF
V55663025

NIE

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 11/02/2019 REFERENT A MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR DE REUS PER CREAR UN CONSELL MUNICIPAL D’HABITATGE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’habitatge ha esdevingut una qüestió de ciutat. Tanmateix, des del consistori, els diferents
grups municipals no hem superat la guerra de posicions i s’ha mantingut un debat binari,
simplista i superficial. La prova és que ni el govern ni el ple municipal ha estat capaç de trobar
solucions significatives per una problemàtica creixent i complexa que afecta pràcticament a
qualsevol persona o família que no gaudeix d’una situació social benestant.
De la mateixa manera, el conflicte social que s’ha generat a causa de l’emergència habitacional
no es pot solucionar mitjançant la polarització ni la recerca de culpables. Encara menys en una
confrontació entre veïns i veïnes.
Certament, l’ocupació d’habitatges és un problema molt greu. Ho és per tothom que s’hi veu
implicat: per qui no pot fer ús de la seva propietat, per les comunitats veïnals que poden veure
com la convivència es veu alterada i per les persones i famílies que s’han vist forçades a
ocupar.
Al nostre entendre, la participació social i política és la major garantia a l’hora de trobar
solucions a problemes comunitaris. Una posada en comú de les necessitats de les persones i
col·lectius ha de permetre generar suficient empatia per trobar solucions que beneficiïn a
tothom.
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PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

Per tots aquests motius, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus proposa
el següents acords:
1 – Crear el Consell Municipal d’Habitatge.
2 – Revisar i desplegar el Pla Local d’Habitatge.

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 d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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