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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 INTERESSADA
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNI-NIF
V55663025

NIE

(emplenar en cas que s'actuï en representació

Nom i cognoms o raó social
LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AMUNT AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 20/09/2019 REFERENT A MOCIÓ QUE PRESENTA LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS REFERENT A LA REALITZACIÓ D’UN PLA EDUCATIU
DE CIUTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les escoles, instituts, centres de persones adultes i altres centres de formació s’han de
concebre com una activitat del tot humana i un bé públic i comú. La seva funció és únicament i
exclusiva educativa i social i no hi ha d’haver cap rerefons d’interessos de qualsevol tipus. Per
això és important percebre l’educació -i, sobretot, l’educació pública – com un eix vertebrador
per tal revertir les desigualtats socials.
La Candidatura d’Unitat Popular de Reus ha fet de la lluita per a l’educació pública un eix
important de treball durant el darrer mandat que no vol abandonar tampoc en aquest, ja que
encara no s’ha resolt la realitat complexa en aquest camp. Per part del govern anterior,
sembla que hi hagi hagut por a enfrontar-se a alguns sectors educatius per tal de revertir la
situació d’un grup gran de persones que pateixen discriminació a l’hora d’accedir a una
educació pública, equitativa i de qualitat.
En aquest àmbit, moltes línies de treball que la CUP ha portat a debat sigui en el plenari o en
altres espais encara no s’han vist abordades amb determinació pel govern anterior però
tampoc sabem com s’hi enfrontarà aquest nou a pocs dies de complir els 100 dies de mandat.
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Les AMPAs comencen el nou curs sense saber, exactament, com els afectarà la nova llei de
contractació pública, algunes escoles de Reus no han tret encara l’entrellat de les retallades de
línies que han patit, i molts instituts veuen el seu futur incert a l’hora de fer front el creixement
de nombre d’alumnat. A més, també una temàtica recorrent de reivindicació per part nostra i
d’altres grups polítics presents en el plenari ha estat fer dels patis de les escoles un espai més
de trobada als barris i posar-los a disposició del veïnat, especialment de la canalla en horari no
lectiu, que tampoc s’ha vist com una prioritat en el mandat anterior.
Un altre punt important en el qual la CUP ha posat molt d’èmfasi ha estat el Projecte Educatiu
de Ciutat intentant canviar dinàmiques i espais existents per tal de fer-los espais integradors i
inclusius i de decisió vinculant tal com la creació del Consell Educatiu de Ciutat.
Per una altra banda, una línia de treball que la CUP ha realitzat de manera incansable durant
el mandat anterior i que seguirà estant-hi alerta de manera proactiva durant aquest mandat
ha estat la lluita contra la segregació escolar. Hem fet d’aquesta lluita un fet nuclear i bàsic de
l’agenda política municipal del darrer mandat i hem fet que s’entengués com un treball
conjunt dels diferents partits polítics, treball conjunt de tota la comunitat educativa dins la
xarxa pública però també concertada i també treball conjunt d’altres agents socials que són
també importants en l’educació. En altres paraules, hem fet de la lluita de la segregació escolar
una qüestió de ciutat.
En resum, hi ha molts aspectes relacionats amb l’educació a la ciutat que no s’han resolt, en
absolut, i que s’han de treballar de manera urgent.

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

Per tant, aprofitant l’inici del curs escolar que s’emmarca en l’inici d’un nou mandat i una
regidoria d’educació que canvia de color polític, la Candidatura d’Unitat Popular proposem els
següents acords:
1. Dissenyar un Pla Educatiu de Ciutat de manera consensuada i participada amb tots els
agents que es cregui necessari en el marc del Consell Escolar Municipal -mentre no es creï el
Consell Educatiu de Ciutat- per tal d’abordar totes aquests aspectes mancats de resposta
especialment la remodelació del mapa de zonificació escolar i les mesures contra la segregació
escolar.
2. Calendaritzar de manera consensuada i participada amb tots els agents que es cregui
necessari en el mateix espai del Consell Escolar Municipal les dates de realització i execució de
les diferents accions i mesures que s’hauran planificat en el marc del Pla Educatiu de Ciutat.

Pàgina 2 de 4
Aquest tràmit es pot fer telemàticament des de
l’oficina virtual de www.reus.cat

OAC
Plaça Mercadal, 1 • 43201 Reus
Tel. 977 010 010 • Fax 977 010 210
oac@reus.cat • www.reus.cat

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 17/9/2019
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2019ADA5CCC95910C15EBC33B4C8D1BC1343DCD18BC70917074712

Registre Entrada Ajuntament de REUS
Núm:2019047289
Data: 17-09-2019 07:46:54

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):
La documentació que l'Ajuntament podrà consultar és la que es relaciona tot seguit i que, en
cas d'oposar-se a la seva consulta, haurà d'aportar la persona interessada.
M'OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:
Document identificatiu

INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT 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 de 3 mesos.

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
La gestió o tramitació de la Presentació de mocions, propostes de
resolució, esmenes, precs o preguntes al Ple Municipal o a la Junta de
portaveus de l'Ajuntament
Legitimitat
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una
obligació legal, per raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en
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exercici d'un interès legítim i en els casos que consti el consentiment de la
persona interessada.
Destinataris
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.
Drets
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 la 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@reus.cat
Informació addicional Podeu consultar informació addicional a la pàgina web:
https://serveis.reus.cat/rgpd/

X

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i
dels documents aportats.
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