
PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PSC G55670772

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (empleneu-ho només en cas que actueu en

MARTIN MARTINEZ, ANDRES

L’Ajuntament de Reus ha d’assegurar que durant el període d’estiu tots els infants i joves de la
ciutat tinguin l’oportunitat de participar en activitats educatives, culturals, esportives i de lleure
en igualtat d’oportunitats.
És per això, que ha de posar tots els mitjans necessaris perquè aquesta oferta d’activitats sigui
assequible per a tothom. Des del Grup Municipal Socialista considerem necessari que tots els
infants i joves amb pocs recursos puguin accedir a tota l’oferta dels casals generalistes i triar
en  funció  dels  seus  interessos,  i  no  com  fins  ara,  que  només  alguns  poden  optar  als  casals
socials,  una pràctica que considerem innecessària i  contraproduent perquè els  estigmatitza i
interfereix el  el  seu procés d’integració social.
Això passa per establir un sistema de pagament en funció dels llindars de renda de la família.
Cal establir un sistema transparent i d’accés lliure de subvencions, amb uns barems objectius
segons els ingressos familiars.
D’aquesta  manera  es  reduirà  el  preu  a  assumir  per  les  famílies  amb  uns  ingressos  que  no
superin  els  llindars  fixats.  Les  famílies  que  s’hi  vulguin  acollir  obtindran  una  reducció  de  la
quota en funció del tram de renda familiar en el qual estiguin ubicats.  Es tracta d’establir un
sistema  el  màxim  d’objectiu  possible,  que  només  tingui  en  compte,  estrictament,  el  llindar
econòmic  en  el  qual  es  troba  cada  família.
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1.-  Que  l’Ajuntament  de  Reus  elabori  unes  bases  de  subvencions  per  als  casals  d’estiu  en
relació a un sistema de pagament que tingui en compte els llindars de renda de les famílies,
amb una barems objectius fixats.

2.-  Que aquesta  subvenció  la  pugui  sol•licitar  qualsevol  família  empadronada a  la  ciutat  que
vulgui  inscriure  els  seus  fills  al  programa municipal  de  casals  d’estiu.
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18 Gener de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

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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PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PSC G55670772

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (empleneu-ho només en cas que actueu en

MARTIN MARTINEZ, ANDRES

Una recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea obliga les entitats bancàries
espanyoles a tornar els diners cobrats de més amb les clàusules terra.
Es  tracta  d'unes condicions incloses en moltes  hipoteques,  a  partir  de l’any 2008 i  fins  fa  un
parell d’anys, per les quals es fixava un nivell mínim d'interessos a pagar per l'hipotecat amb
independència que el tipus d’interès se situés més avall d'aquest límit. En la majoria dels casos
anava acompanyada d'una clàusula sostre, un nivell  màxim que aconseguirien els interessos.
Els  bancs  argumenten  que  era  una  manera  de  donar-li  estabilitat  al  preu  del  préstec  i
beneficiar  així  tant  l'entitat  com  el  client.  Segons  el  sector,  és  un  dels  factors  que  expliquen
que  les  hipoteques  espanyoles  siguin  de  les  més  barates  de  la  Unió  Europea.
Durant anys aquestes clàusules van passar desapercebudes perquè el nivell de l'euríbor no es
va  col•locar  per  sota  dels  nivells  de  la  immensa  majoria  d'aquests  mínims.  Però  durant  les
crisis, molts hipotecats van començar a adonar-se que no es podien beneficiar de les baixades
de tipus d'interès amb què el Banc Central Europeu ha intentat recolzar l'economia. En molts
casos, amb sorpresa, perquè no eren conscients d'haver assumit aquestes condicions.
Associacions  de  consumidors  van  començar  aleshores  a  canalitzar  aquest  descontentament
mitjançant  demandes  davant  els  tribunals.  Un  degoteig  incessant  de  sentències  va  anar
donant  la  raó  majoritàriament  als  afectats,  però  un  primer  punt  d'inflexió  el  va  marcar  una
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decisió del Tribunal Suprem del maig del 2013 que va obligar a retirar tots els seus mínims a
diverses entitats bancàries. L'alt tribunal va considerar legals aquestes clàusules, però no quan
fossin incloses en els contractes sense prou transparència, declarant “clàusules abusives” totes
les  estipulacions  que  no  han  estat  negociades  individualment  i  totes  les  pràctiques  no
consentides  expressament.
Ara, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en la seva sentència del 21 de desembre, tot i
que tampoc no qüestiona la legalitat de les clàusules terra, diu que en cas que la declari nul•la
un  tribunal  espanyol,  s’ha  de  procedir  a  la  devolució  del  cobrat  de  més  amb  caràcter
retroactiu.
No hi ha xifres oficials però se suposa que a l’Estat espanyol hi ha hagut dos milions d'afectats.
Segons l’associació de consumidors Adicae, el que s'ha pagat de més seria fins a 2.566 euros a
l'any en les hipoteques de 150.000 euros; fins a 3.421 euros en les de 200.000; i  fins a 4.276
euros  per  a  les  de  250.000.  També  ha  mantingut  que  els  mínims  han  tingut  un  paper
determinant  en  gairebé  el  90%  dels  desnonaments,  de  manera  que  eradicar-los  evitaria
200.000  execucions  hipotecàries.
Arran d’aquesta situació alguns ajuntaments ja  han anunciat  que assessoraran als  ciutadans
que tinguin clàusules sòl a les hipoteques. Tenint en compte que a la nostra ciutat també hi ha
persones afectades per aquestes clàusules, el Grup Municipal del PSC considera necessària la
posada en marxa d’un servei d’informació i assessorament per part de l’Ajuntament.

1.- Instar l’Ajuntament de Reus, a través de l’Oficina d’Habitatge, que posi en marxa un servei
gratuït  d’assessorament  als  ciutadans  que  tinguin  clàusules  terra  a  les  hipoteques  que  els
ajudi  a  determinar  si  són  abusives  i  a  reclamar  judicialment  per  tal  de  poder  recuperar  els
diners  pagats  de  més.
2.- Que l’Ajuntament faci difusió d’aquest servei.
3.-  Que  la  pàgina  web  de  l’Ajuntament  inclogui  un  document  que  expliqui  extensament  què
són  les  clàusules  terra,  si  aquestes  poden  ser  declarades  abusives,  des  de  quan  es  poden
reclamar  els  diners  pagats  de  més,  com  es  poden  reclamar  i  qui  ho  pot  fer.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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18 Gener de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

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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PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP V55663025

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (empleneu-ho només en cas que actueu en

LLORENS PEREZ, MARTA

Aprofitem que aquest mes de gener fa 78 anys que les tropes franquistes van entrar a Reus i
van  instaurar  el  règim  dictatorial  que  va  durar  oficialment  fins  el  1975,  amb  la  mort  del
dictador,  per  plantejar  novament  l’acompliment  tant  de  l’article  54  de  l’Estatut  de  Catalunya,
referida a la Memòria Històrica com de l’article 15 de la llei 52/2007 del Ministerio de Justícia
del govern d’Espanya. La segona estableix que les administracions públiques estan obligades a
retirar de la via pública els símbols franquistes.

Article 54. Estatut de Catalunya
1.  La Generalitat i  els altres poders públics han de vetllar pel coneixement i  el manteniment
de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col•lectiu que testimonia la resistència i
la  lluita  pels  drets  i  les  llibertats  democràtiques.  Amb  aquesta  finalitat,  han  d'adoptar  les
iniciatives  institucionals  necessàries  per  al  reconeixement  i  la  rehabilitació  de  tots  els
ciutadans  que  han  patit  persecució  com  a  conseqüència  de  la  defensa  de  la  democràcia  i
l'autogovern  de  Catalunya.
2.   La  Generalitat  ha  de  vetllar  perquè  la  memòria  històrica  es  converteixi  en  símbol
permanent  de  la  tolerància,  de  la  dignitat  dels  valors  democràtics,  del  rebuig  dels
totalitarismes i del reconeixement de totes les persones que han patit persecució a causa de

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  DE  LA  CUP  AL/A  LA
PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  23/01/2017  REFERENT  A  LA  RETIRADA  DE  SÍMBOLS  FRANQUISTES  I
L’ACOMPLIMENT  DE  LA  LLEI  DE  MEMÒRIA  HISTÒRICA
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llurs opcions personals, ideològiques o de consciència.

Article 15. Símbols i monuments públics. Llei 52/2007
1. Les  administracions  públiques,  en  l’exercici  de  les  seves  competències,  prendran  les
mesures  oportunes  per  a  la  retirada  d’escuts,  insígnies,  plaques  i  altres  objectes  o  mencions
commemoratives d’exaltació, personal o col•lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i
de  la  repressió  de  la  Dictadura.  Entre  aquestes  mesures  podrà  incloure’s  la  retirada  de
subvencions o ajudes públiques.
2. El  que  preveu  l’apartat  anterior  no  serà  aplicable  quan  les  mencions  siguin  d’estricte
record  privat,  sense  exaltació  dels  enfrontats,  o  quan  concorrin  raons  artístiques,
arquitectòniques o artístico-religioses protegides per la llei.
3 . El  Govern  col•laborarà  amb  les  comunitats  autònomes  i  les  entitats  locals  en  l’
elaboració d’un catàleg de vestigis relatius a la Guerra Civil i  la Dictadura als efectes previstos
en l’apartat anterior.
4. Les  administracions  públiques  podran  retirar  subvencions  o  ajudes  als  propietaris
privats que no actuïn del mode previst en l’apartat 1 d’aquest article.

Tanmateix,  de  la  mateixa  manera  que  encara  arrosseguem una  gran  càrrega  ideològica,  que
traspua dia rere dia en les actuacions d’una determinada classe política, aquest Ajuntament no
ha complert amb la retirada dels símbols visibles al carrer.

Des de la Cup, l’any 2012 es va presentar una moció per a la retirada de símbols franquistes a
l’espai públic. Aquesta moció demanava un inventari d’aquestes icones que havia de realitzar l’
Institut Municipal de Museus, però que, segons sembla, no s’ha arribat a desenvolupar.

Tenim  constància  que  Reus  és  la  tercera  població  catalana  on  apareixen  més  símbols
franquistes, concretament 227, darrere de l’Hospitalet del Llobregat i Lleida.

Des del nostre grup polític, creiem que una societat amb una democràcia sana no pot exhibir
símbols  feixistes  a  la  via  pública.  L’oblit  en  un  racó  del  carrer  manifesta  que  no  s’ha  fet  net
amb aquella època o que,  simplement, s’ha girat full sense trencar amb un passat indigne.

En  aquest  mateix  sentit  tant  l’any  2013  com  el  2015,  la  Cup  va  presentar  precs  per  tal  de
trobar una solució pel que fa als retrats dels alcaldes franquistes que llueixen a la Sala Evarist
Fàbregues del nostre Ajuntament. Aquest prec va ser escoltat i respost, però tampoc no se n’
ha tirat endavant cap resolució.

Per aquests motius, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular demana al Ple de l’
Ajuntament de Reus, l’adopció dels acords següents:

1.  Que  l’organisme  corresponent  es  faci  càrrec  de  fer  un  inventari  real  i  eficaç  dels  símbols
franquistes  que  hi  ha  a  Reus.
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2. Que les brigades municipals retirin aquest material i el dipositin a les dependències que es
creguin oportunes.
3.  Que  l’IMMR  guardi  la  documentació  i  en  pugui  fer  ús  com  a  material  museístic  per  a  la
difusió  i  la  recuperació  de  la  memòria  històrica.
4. Que es compleixi el compromís que l’Alcalde va contraure tal i com es recull a l’acta del Ple
d’aquell dia, en relació al tractament als retrats dels alcaldes franquistes: “Aquest treball anirà
a càrrec dels tècnics de la casa i s'exposarà en una comissió informativa per cercar el màxim
de consens en la seva aprovació....   ...El Sr Pellicer fa ús de la paraula i diu al Sr. Vidal, que es
farà un recull bibliogràfic de cada un dels quadres que hi ha a la sortida del vestíbul, amb les
diferents persones que conformen la galeria de fills il•lustres,  tríptic que no tenim en aquest
moment.”
5. Que es facin arribar aquests acords al Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya,
situat a l’avinguda de la Diagonal nº 409 de la ciutat de Barcelona.
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18 Gener de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

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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PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PPC V55549984

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (empleneu-ho només en cas que actueu en

DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

En el marc d'inici, execució i desenvolupament d´ iniciatives envers estudis a projectes per a la
millora  i  regeneració  urbana  en  el  desenvolupament  del  seu  entorn  resta  segons  decret  de
competència  local   a  la  Regidoria  de  Urbanisme.

Impulsar iniciatives en la millora i fomentació de la rehabilitació, com de qualitat de l'edificació
i la seva accessibilitat universal i d’altres s'ha d'establir en el conjunt de les següents polítiques
: local, autonòmica i estatal.

El  projecte  "Reus  Rehabilita  "de  la  nostra  ciutat  ha  de  néixer  per  convertir-se  en  un  nou
referent  local  creant  i  buscant  sinergies  amb  institucions  autonòmiques,  estatals  i  europees
per al seu desenvolupament i finançament amb inclusió d'altres sectors locals que tenen com
a  objectiu:  la  creació  en  l'activitat  de  la  rehabilitació  i  la  creació  d'ocupació  com  el  cas  del
Gremi  de  Construcció  del  Baix  Camp  sumant-hi  la  Cambra  de  Comerç  de  Reus,  Col•legi
d'arquitectes  de  Catalunya  (demarcació  de  Tarragona)  com  l'escola  Tècnica  Superior
d'arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili (ETSA) amb possible vinculació amb el projecte.

Altres aspectes a valorar en el marc del projecte "Reus Rehabilita" afecten a la reactivació del

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS AL/A
LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  23/01/2017  REFERENT  A  ENVERS  INICI  ESTUDI  PROJECTE  “REUS
REHABILITA”  A  REUS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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sector immobiliari amb la recerca en finançament d'obres com en treballs de manteniment en
diferents  elements  i  espais  privatius  comuns  o  en  edificis  de  tipologia  residencial  col•lectiva,
unifamiliars  tenint  en  conta  l´  estat  dels  habitatges  i  la  regeneració  amb  els  paràmetres  de
millora  mediambiental,  d'accessibilitat  o  de  conservació  reforçant  la  cooperació
interadministrativa  sobre els factors i sectors que intervenen.

El  Partit  Popular  de  Reus  envers  aquest  nou  projecte  defineix  aquestes  principals   línies  d’
actuació:

• Reus Rehabilita  promocionarà incrementant  ajudes econòmiques  i  incentius  fiscals  la
recuperació  com  a  zona  residencial  de  gran  part  del  nostre  nucli  històric  i  central,  arranjant
façanes i edificis.
• Reus  Rehabilita  apostarà   pel  retorn  de  la  vida  residencial  aportant  dinamisme  i
ajudant així a la millora i manteniment del comerç tradicional.
• Reus Rehabilita es farà a través de la col•col·laboració públic - privat
• Reus Rehabilita mantindrà  especial atenció als edificis i habitatges que es troben en els
nostres  barris  i  que  precisin  d’un  manteniment  i/o  rehabilitació  per  a  la  seva  millora  tant
estètica com de seguretat per a les persones.
Contribuir  a  la  millora  dels  valors  arquitectònics  de  la  nostra  ciutat  en  impulsar  el  vessant
econòmic amb la conservació i  consolidació d´ edificis  amb una clar objectiu:  apostar per un
creixement sòlit, sostingut i sostenible a Reus tot seguint diverses resolucions i recomanacions
de la Comunitat Europea és per tot això el Partit Popular formula al Ple la següent Moció,

Primer.- Instar a l'ajuntament de Reus a iniciar l'estudi del projecte "Reus Rehabilita" amb els
serveis tècnics de la Regidoria d´ Urbanisme i amb la col•laboració dels agents sectorials de la
nostra demarcació.
Segon.- Instar a l’ajuntament de Reus a establir amb els paràmetres legals establerts en l'àmbit
autonòmic,  estatal  i  europeu  a  la  recerca  de  fons  econòmic  per  al  desenvolupament  del
projecte  "Reus  Rehabilita".
Tercer.- Instar a l'ajuntament de Reus a comunicar aquests acords al Gremi de Construcció del
Baix  Camp,  Cambra  de  Comerç  de  Reus,  Col•legi  d'arquitectes  de  Catalunya  (demarcació  de
Tarragona)  i  l'escola  Tècnica  Superior  d'arquitectura  de  la  Universitat  Rovira  i  Virgili  (ETSA).

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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18 Gener de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

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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PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CIUTADANS-REUS V55661987

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (empleneu-ho només en cas que actueu en

SANCHEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

Des  de  l'Ajuntament  de  Reus  hem  de  vetllar  perquè  els  ciutadans  comptin  amb  els  millors
serveis i equipaments possibles, amb l'objectiu final que tinguin una bona qualitat de vida. Així
doncs, des de l'Àrea de Via Pública s'ha de vetllar perquè els nostres carrers i places siguin els
adequats per als vianants, evitant i corregint els elements que puguin suposar un perill per als
mateixos.

En aquest sentit, el Grup Municipal de Ciutadans vol destacar que, en els dies de pluja, alguns
carrers de la ciutat resulten perillosos per als vianants, especialment per a la gent gran, ja que
compten amb un enrajolat que rellisca quan es mulla. De fet, sovint es produeixen caigudes i
accidents com a conseqüència d’aquestes relliscades.

El nostre Grup Municipal considera que el consistori ha de posar en marxa mesures per evitar
aquestes  situacions.  Per  això,  és  necessari  dur  a  terme  un  pla  d’actuacions  progressiu  per
disminuir el grau de lliscament de les voreres, places i passejos de la nostra ciutat. El Grup de
Ciutadans  ha  fet  una  àmplia  recerca  sobre  aquesta  problemàtica  i  ha  comprovat  que
existeixen diversos tractaments químics i mecànics que donen rugositat a les rajoles i marbres
del terra i disminueixen el seu grau de lliscament de forma molt notable, tractaments que per

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 23/01/2017 REFERENT A LA REDUCCIÓ DEL LLISCAMENT DE LES VORERES DE LA CIUTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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cert són econòmics i fàcils d’aplicar.

En ser Reus una ciutat gran, en primer lloc caldria fer una diagnosi dels carrers amb un elevat
grau de lliscament i  posteriorment elaborar un calendari i  una zonificació dels tractaments a
dur a terme. Com que les zones més transitades pels vianants són les del nucli antic i el centre
de  la  ciutat,  es  podria  fer  la  primera  aplicació  a  l’àrea  de  la  Plaça  del  Mercadal  i  els  carrers
annexes,  i  anar-ho  estenent  progressivament  i  concèntricament  a  altres  zones.

Per  tots  aquests  motius,  el  Grup  Municipal  de  Ciutadans  proposa  adoptar  els  següents
ACORDS:

Primer. Demanar als tècnics de l’Àrea de Via Pública que elaborin un document de diagnosi i
detecció de les voreres, places i passejos de Reus que tenen rajoles, marbres i altres materials
amb un elevat grau de lliscament.
Segon.  Demanar  als  tècnics  de  l’Àrea  de  Via  Pública  que  elaborin  un  pla  d’actuació  a  les
voreres,  places  i  passejos  de  la  ciutat  incloses  en  aquest  document  de  diagnosi,  per  tal  de
disminuir  el  grau  de  lliscament  de  les  rajoles,  marbres  i  altres  materials  que  els  conformen
mitjançant  tractaments  químics  i/o  mecànics  d’erosió  dels  materials.
Tercer. Fixar un calendari per a aquest pla d’actuació, no superior a 24 mesos, de manera que
s’iniciï  a  les  zones  més  cèntriques  de  la  ciutat  i  es  vagi  realitzant  progressivament  i
concèntricament  a  altres  àrees  de  la  ciutat.
Quart.  Que  la  diagnosi  es  realitzi  amb  la  celeritat  suficient  perquè  el  primer  dels  esmentats
tractaments  es  dugui  a  terme  durant  el  primer  trimestre  del  2017.
Cinquè. Que el Pressupost Municipal per al 2017 inclogui la partida pressupostària necessària
per elaborar i dur a terme aquest pla d’actuació.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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18 Gener de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

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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PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CIUTADANS-REUS V55661987

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (empleneu-ho només en cas que actueu en

SANCHEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

Al  Ple  municipal  del  passat  2  de novembre,  el  Grup Municipal  de Ciutadans va formular  una
pregunta sobre la seguretat viària a l’avinguda de Bellissens a l’altura del barri de Mas Pellicer,
en haver detectat que són moltes les persones que salten la mitjana de l’autovia per creuar de
l’Hospital  de  Sant  Joan  a  Mas  Pellicer  i  viceversa.  En  l’esmentada  pregunta,  Ciutadans
plantejava al  govern local  si  tenia previst  dur a terme alguna mesura de seguretat per evitar
accidents  o  atropellaments,  al  qual  el  regidor  de  Via  Pública  va  respondre  que  s’havia
condicionat  un  camí  veïnal  al  costat  de  l’autovia  i  que  s’havia  descartat  ubicar  semàfors  o
altres  elements  perquè  els  tècnics  i  la  Guàrdia  Urbana  consideraven  que  “fins  i  tot  podrien
augmentar  la  perillositat  viària”.

En les darreres setmanes, el Grup Municipal de Ciutadans ha constatat que segueix havent-hi
un problema de seguretat viària a l’avinguda de Bellissens a l’altura de la sortida d’Urgències
de l’Hospital,  ja que moltes persones aparquen a Mas Pellicer o al polígon del Tecnoparc per
anar a l’Hospital (i el mateix en sentit contrari) i salten la mitjana de l’avinguda per fer drecera i
no  haver  de  caminar  fins  a  qualsevol  de  les  dues  rotondes,  fet  que  comporta  un  elevat  risc
d’accidents  i/o  atropellaments.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 23/01/2017 REFERENT A AUGMENTAR LA SEGURETAT VIÀRIA A L’AVINGUDA DE BELLISSENS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Segons  les  consultes  realitzades  per  Ciutadans,  la  instal·lació  d’un  conjunt  semafòric  i
l’adequació  de  la  mitjana  i  de  l’avinguda suposarien  cost  d’uns  25.000  euros,  inversió  que  el
Grup Municipal  que presenta aquesta moció considera assumible per part de l’Ajuntament,  i
més encara si  tenim en compte que el  que està en joc és la seguretat de les persones.

Per  tots  aquests  motius,  el  Grup  Municipal  de  Ciutadans  proposa  adoptar  els  següents
ACORDS:

Primer. Que s’instal·li a l’avinguda de Bellissens, a la zona entre les rotondes de Mas Pellicer i
de Fira de Reus i davant de la sortida d’Urgències de l’Hospital, un conjunt semafòric amb pas
de vianants, per facilitar la connexió peatonal entre l’Hospital i el barri de Mas Pellicer i evitar
així que es produeixin accidents o atropellaments.
Segon.  Que  els  tècnics  de  l’àrea  de  Mobilitat  de  l’Ajuntament  elaborin  un  informe  en  un
termini  màxim  de  2  mesos  des  de  l’aprovació  d’aquesta  moció  per  determinar  la  ubicació
exacta  de  l’esmentat  conjunt  semafòric.
Tercer. Que el Pressupost municipal del 2017 inclogui una partida pressupostària suficient per
al compliment de l’acord primer.
Quart. Que l’acord primer d’aquesta moció s’executi abans del juny de 2017.
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18 Gener de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

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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PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP V55663025

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (empleneu-ho només en cas que actueu en

LLORENS PEREZ, MARTA

Cada vegada més, hi ha una forta evidència del mal funcionament del sistema sanitari públic
dels Països Catalans. Aquesta es manifesta amb la demora de la primera visita a l'especialista,
la desigualtat que es genera en estructura pública a nivell de llistes d'espera en funció de la via
d'accés  a  l'estructura  hospitalària  (quiròfans)  i  amb  el  greuge  que  això  implica  en  el
deteriorament  de  qualitat  de  vida  de  les  persones  afectades,  més  enllà  de  les  possibles
conseqüències  en  la  seva  supervivència.

En  aquest  procés,  la  professió  mèdica  hi  té  un  paper  determinant.  Aquesta  es  defineix  com
una lloable activitat de servei a la ciutadania que té la voluntat de restituir la salut de totes les
persones com a dret universal. Això requereix que les professionals tinguin els coneixements
necessaris per al seu exercici, així com, pel desenvolupament i actualització dels coneixements
dins de la seva pràctica professional.  És una professió d'un gran grau de responsabilitat que
precisa del  màxim reconeixement i  compromís.

Actualment,  hi  ha  l'existència  de  certes  dinàmiques  d'exercici  mèdic  que  desvirtuen  aquesta
tasca  de  les  professionals.  Es  contempla  que  fer  promoció  d'activitat  privada  com  a
compensació per a la pacient en front d'un dèficit de servei de la sanitat pública no respon a la

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  DE  LA  CUP  AL/A  LA
PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  23/01/2017  REFERENT A  LA  INCOMPATIBILITAT  D'EXERCICI  PÚBLIC  I
PRIVAT  SIMULTÀNIAMENT  DE  LA  PROFESSIÓ  MÈDICA  EN  L'AMBIT  DE  SANITARI  DEL  GRUP
SAGESSA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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bona praxis mèdica: l'avançament d'una primera visita, l'avançament d'una data d'intervenció,
la  proposta  d'exercicis  mèdics  no  contemplats  com  a  necessaris  amb  una  finalitat
mercantilista  clara  són  exemples  intolerables  en  un  sistema  de  sanitat  pública.

És per això, que presentem els següens acords:

1. Fer incompatible l'exercici privat en espais públics per part de les persones contractades per
Sagessa.

2.  Controlar  i  fiscalitzar  qualsevol  ordre  donada  per  Gerència  del  Grup  Salut  d'efectuar
l'exercici  de  promoció  de  l'activitat  privada  particular  de  la  pròpia  professional  mèdic  com a
justificació  del  mal  funcionament  de  la  sanitat  pública.

3.  Implantar,  de  manera  urgent,  el  sistema  de  fitxatge  de  les  jornades  laborals  de  les
treballadores  de  l'Hospital  acordat  pel  Consell  d'Administració  del  Grup  Salut.

4. Traslladar aquests acords a la Junta General del Grup Salut de Sagessa per tal que es facin
efectius als respectius consells d'administració.

5.  Prendre  les  mesures  pertinents  cap  a  les  professionals  que  exerceixen  aquesta  dualitat
(activitat privada dins la pública) a partir de la data d'aprovació dels acords per part de la Junta
General del Grup Salut.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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18 Gener de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

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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PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP V55663025

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (empleneu-ho només en cas que actueu en

LLORENS PEREZ, MARTA

Cada vegada més, hi ha una forta evidència del mal funcionament del sistema sanitari públic
dels Països Catalans. Aquesta es manifesta amb el retard i la desigualtat que es genera a nivell
de  llistes  d’espera  en  primeres  visites  a  l'especialista  i  en  la  via  d’accés  a  l'estructura
hospitalària  (quiròfans)  i  amb el  greuge  que  això  implica  en  el  deteriorament  de  qualitat  de
vida  de  les  persones  afectades,  més  enllà  de  les  possibles  conseqüències  en  la  seva
supervivència.

Des  de  fa  uns  mesos,  la  Candidatura  d’Unitat  Popular  fa  difusió  de  la  Campanya  “Fora  la
privada de la pública”, i en aquest context, es realitzen taules tan d’informació com de recollida
d’inquietuds i queixes de les persones usuàries dels CAPs i Hospital.  Aquests últims mesos,a
Reus,  la queixa més generalitzada, ha estat que en consultes públiques es fa promoció de la
sanitat privada. Són casos puntuals i molt concrets ja que no podem dir que es realitzi per tot
el cos de facultatius de l’HUSJR, però creiem que són prou importants perquè evidencien l’estat
crític en el qual es troba la sanitat pública des de fa molt de temps.

En aquest  dinàmica,  la  professió  mèdica  hi  té  un paper  determinant.  En  primer  lloc,  per  ser
una iniciativa d’algunes de les mateixes professionals que per tenir  consulta privada,  a nivell

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  DE  LA  CUP  AL/A  LA
PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  23/01/2017  REFERENT A  LA  INCOMPATIBILITAT  D'EXERCICI  PÚBLIC  I
PRIVAT  SIMULTÀNIAMENT  DE  LA  PROFESSIÓ  MÈDICA  EN  L'AMBIT  DE  SANITARI  DEL  GRUP
SAGESSA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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personal,  promocionen  els  seus  interessos  privats  en  els  mateixos  dispensaris  públics.  I,  en
segon  lloc,  i  encara  de  manera  més  preocupant,  que  la  iniciativa  vingui  de  les  mateixes
gerències  que  coaccionen  les  professionals  perquè  facin  difusió  de  la  sanitat  privada  com  a
excusa de salvació de la sanitat pública, aquest n’és un exemple: com més persones es puguin
operar per privat menys persones a llistes d’espera de la sanitat pública.

L’existència  d’aquestes  dinàmiques  en  l’exercici  mèdic  desvirtuen  l’autèntica  tasca  de  les
professionals  que  es  defineix  com  una  lloable  activitat  de  servei  a  la  ciutadania  i  que  té  la
voluntat de restituir la salut de totes les persones com a dret universal. És una professió d'un
gran grau de responsabilitat que precisa del màxim reconeixement i compromís. Per tant, fer
promoció d'activitat privada com a compensació per a la pacient en front d'un dèficit de servei
de  la  sanitat  pública  no  respon  a  la  bona  praxis  mèdica:  l'avançament  d'una  primera  visita,
l'avançament  d'una  data  d'intervenció,  la  proposta  d'exercicis  mèdics  no  contemplats  com a
necessaris  amb  una  finalitat  mercantilista  clara  són  exemples  intolerables  en  un  sistema  de
sanitat  pública.

És per això, que presentem els següents acords:

1. Fer incompatible l'exercici privat en espais públics per part de les persones contractades per
Sagessa.

2.  Controlar  i  fiscalitzar  qualsevol  ordre  donada  per  Gerència  del  Grup  Salut  d'efectuar
l'exercici  de  promoció  de  l'activitat  privada  particular  de  la  pròpia  professional  mèdic  com a
justificació  del  mal  funcionament  de  la  sanitat  pública.

3.  Implantar,  de  manera  urgent,  el  sistema  de  fitxatge  de  les  jornades  laborals  de  les
treballadores  de  l'Hospital  acordat  pel  Consell  d'Administració  del  Grup  Salut.

4. Traslladar aquests acords a la Junta General del Grup Salut de Sagessa per tal que es facin
efectius als respectius consells d'administració.

5.  Prendre  les  mesures  pertinents  cap  a  les  professionals  que  exerceixen  aquesta  dualitat
(activitat privada dins la pública) a partir de la data d'aprovació dels acords per part de la Junta
General del Grup Salut.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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23 Gener de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

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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