MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 9 DE
JULIOL DEL 2018 SOBRE L’ADHESIÓ AL CONVENI AMB LA DIRECCIÓ GENERAL
DE TRÀNSIT (DGT) PER A LA COL·LABORACIÓ ADMINISTRATIVA I L’INTERCANVI
D’INFORMACIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els veïns de la nostra ciutat, quan han de realitzar tràmits amb l’Ajuntament de Reus o
d’altres Administracions, sovint han de passar per un llarg procés burocràtic que resulta
pesat i que en moltes ocasions pot dur un ciutadà a recórrer diverses dependències no
només municipals, sinó també provincials o fins i tot autonòmiques. Eines com la
finestreta única empresarial faciliten als reusencs el fet de dur a terme aquests tràmits.
Per això, l’Ajuntament hauria de posar a l’abast dels veïns de Reus tots els mecanismes
disponibles per ajudar-los en aquestes tramitacions i fer-les més fàcils i suportables.
L’any 2006, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) va signar un
conveni amb la Direcció General de Trànsit (DGT) per a l’intercanvi d’informació i la mútua
col·laboració administrativa, és a dir, per permetre que els ciutadans puguin acudir al seu
ajuntament per obtenir informació i/o realitzar totalment o parcialment tràmits
administratius relacionats amb la DGT.
Reus forma part de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i, alhora, la FMC té en
vigor un protocol-conveni amb la FEMP, beneficiant-se així de les seves propostes i
actuacions. Però, no obstant això, i a diferència de molts altres municipis de la província
de Tarragona, de Catalunya i de tot l’Estat, Reus encara no s’ha adherit al conveni de
col·laboració entre la FEMP i la DGT.
Aquest conveni suposa que els veïns del municipi adherits no hagin de desplaçar-se a les
seus provincials de la DGT per a tràmits i notificacions com per exemple el canvi de
domicili dels permisos de circulació o conducció, la baixa de vehicles o l’actualització de
les dades que consten als Registres de Vehicles i de Conductors i Infractors, a efectes de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM). Amb l’adhesió a aquest acord, els
ciutadans de Reus podrien realitzar aquestes gestions a l’Oficina d’Atenció Ciutadana

(OAC) de l’Ajuntament o a la dependència municipal que es cregui oportuna a tal efecte,
amb el consegüent estalvi de temps i de diners.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents
ACORDS:
Primer. L’adhesió de l’Ajuntament de Reus al conveni entre la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies (FEMP) i la Direcció General de Trànsit (DGT) per a l’intercanvi
d’informació i la mútua col·laboració administrativa, perquè els ciutadans puguin realitzar
els tràmits administratius relacionats amb la DGT previstos en aquest conveni des del
consistori i d’una manera més fàcil i àgil.
Segon. Facultar l’alcalde de Reus o el regidor que aquest delegui per a l’execució de
l’acord anterior.
Tercer. Que, un cop es formalitzi aquesta adhesió al conveni amb la DGT, l’Ajuntament de
Reus la difongui i en doni la publicitat necessària a través de tots els canals de
comunicació del consistori per tal que els veïns de la ciutat coneguin els avantatges
burocràtics del conveni.
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