
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 (només en cas que actueu en representació del sol.

MARTIN MARTINEZ, ANDRES

Ateses  les  darreres  declaracions  i  afirmacions  qüestionant  el  model  educatiu  català  i  el  seu
sistema  d’immersió  lingüística  per  part  de  ministres  del  Govern  espanyol,  i  altres
representants  polítics  destacats,
Atès que a Catalunya es va optar  per  un sol  model  educatiu,  perquè per  a  nosaltres és  més
important  treballar  la  convivència  de  nens  i  nenes  de  forma  integral  i  inclusiva,  que  no  pas
seguir altres models d’altres comunitats autònomes i països, on la separació per llengua i per
l’elecció  de  les  famílies  entre  dos  models  diferenciats  ha  acabat  establint  diversos  models
educatius,
Atès  que  aquest  model  s’ha  demostrat  de  qualitat,  com  així  ho  demostren  els  resultats
obtinguts tant en l’adquisició de competències bàsiques com en els resultats de finals de cicle
i, singularment, en les proves d’accés a la universitat.
Atès que l’aportació del sistema educatiu a la integració de persones nouvingudes a la nostra
societat  -tot  i  els  sobre  costos  i  esforços  que  els  centres,  els  docents  i  les  comunitats
territorials  educatives  han  hagut  d’efectuar-,  ha  estat  cabdal  per  a  la  consecució  de  més
cohesió  social,
Atès que, en l’assoliment d’aquests objectius, que el Model Educatiu de Catalunya, fonamentat

 PROPOSTA QUE  PRESENTA  EL  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL DEL DIA 30/10/2017 REFERENT A FER DE L’EDUCACIÓ UNA EINA FONAMENTAL PER
A  LA  CONSTRUCCIÓ  D’UNA  SOCIETAT  PLENAMENT  DEMOCRÀTICA,  SOCIALMENT
COHESIONADA  I  ECONÒMICAMENT  PRÒSPERA.
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en la LEC, ha ofert i ofereix oportunitats a noves generacions de ciutadanes i ciutadans,
Atès que el  paper de la  comunitat  educativa,  docents,  famílies,  agents socials  i  professionals
esdevé cabdal  en el  model  que compartim i  defensem,
Atès que l’esperit crític, la capacitat analítica, la tolerància, el respecte, la participació, el debat,
la  llibertat  i  la  pau  són  els  valors  generals  que  ens  mouen i  esdevenen  principis  pedagògics
que  compartim i  defensem

Primer. Rebutjar les actituds i veus que, de forma hostil, demagògica i falsa, posen en qüestió
l’acció educativa i el model d’escola catalana.
Segon.  Instar  al  Ministeri  d’Educació  a  la  retirada  dels  seus  requeriments  sobre   suposats
"adoctrinaments ideològics" que havia sol.licitat a la Conselleria d’Ensenyament, però que no
tenen cap base fonamentada i  sols venen motivats per la situació política que viu el país.
Tercer. Instar a la Conselleria d’Ensenyament a prendre les mesures necessàries per mantenir
la cohesió i convivència dins a les escoles en el marc del model educatiu que ens hem donat.
Quart.  Vetllar  per  preservar  els  i  les  alumnes  de  tota  possible  simplificació  de  missatges
mancada de respecte, agressivitat i assetjament que pugui aparèixer en els centres educatius.
Cinquè. Traslladar aquests acords a la Conselleria d’Ensenyament, al Parlament de Catalunya,
al  Ministeri  d’Educació,  a  les  Corts  Espanyoles,  a  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya,
l’Associació  de  Municipis  de  Catalunya,  i  a  les  entitats  educatives  de  la  ciutat.

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

25 Octubre de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

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 (només en cas que actueu en representació del sol.

LLORENS PEREZ, MARTA

Darrerament,  la  comunitat  educativa  catalana  -professorat,  estudiantat  i  famílies-  ha  estat
objecte d’un seguit d’atacs per mitjà de declaracions demagògiques, vexatòries i difamatòries
dels  senyors  Xavier  García  Albiol  i  Alfonso Dastis  en  nom del  PP  i  de  Toni  Cantó  en  nom de
Ciutadans  al  Congrés  de  Diputats  i  les  seves  conseqüents  manipulacions  informatives  a  les
quals  s'hi  presten  certs  mitjans  de  desinformació.
En  el  contingut  d'aquestes  difamacions,  aquestes  veus  malintencionades  qüestionen  els
continguts ensenyats a les escoles de Catalunya, tant pel que fa als valors transmesos com a la
consecució  de  les  competències,  especialment  en  llengua  espanyola,  per  part  de  l’alumnat.
Afirmen que la mainada no aprenen la llengua castellana a l’escola, o que, fins i tot, s'educa els
infants en l'odi a Espanya.
Els  atacs  a  la  nostra  escola  no  es  limiten  al  marc  legal  sinó  que  posen  en  qüestió  la
professionalitat  dels  docents  i,  amb  un  menyspreu  intolerable,  els  acusen  d’adoctrinar  els
nens i  les nenes i  de fer la seva feina condicionats per una suposada filiació política i  com la
part  visible  d'una xarxa perversa creada des del  moviment  independentista  català.  Aquestes
falsedats  atempten  contra  la  dignitat  dels  nostres  mestres  i  professors.  Els  professionals  de
l'educació  exerceixen  amb  vocació  i  passió  la  seva  tasca  docent,  malgrat  les  mancances  de

PROPOSTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 30/10/2017 REFERENT A LA DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA
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recursos evidents, i ofereixen a infants i joves les eines necessàries per desenvolupar-se en la
vida adulta amb plena autonomia personal de pensament i d’opinió per tal de tenir visió crítica
vers el món que els envolta.
Mestres  ,  professores  i  professors  ho  fan  transmetent  els  valors  de  la  democràcia,  del
respecte, de la diversitat, de diàleg i de la tolerància, tal com ho van fer els dies després de l'1
d'octubre. Aquests polítics difamadors, s'han preguntat com es devien sentir els i les mestres, i
el professorat en general per gestionar l'estat d'angoixa, ràbia i màxima tristesa en els nostres
centres  educatius  el  dia  2  d'octubre?   Aquest  professorat  que  se'l  titlla  «d'adoctrinador»  va
agafar les regnes de la seva gran professionalitat i va parlar de tot allò que havia passat, si el
seu  alumnat  ho  demanava,  perquè  aquest  alumnat  necessitava  parlar-ne,  i  ho  va  fer  de
manera tranquil.la, pacífica i transversal acollint-se a la mediació i a la resolució de conflictes
com altres vegades s'ha fet en les nostres escoles i instituts.
L’escola catalana és un exemple mundial d’avançada pedagògica. En cada moment històric, la
societat catalana ha inclòs els corrents pedagògics més avançats entre aquells que renovaven
alhora  que  posaven  al  dia  les  maneres  i  les  formes  de  fer  classes  en  cada  un  dels  centres
escolars.  Sempre  hem  reconegut  un  sistema  educatiu  català  lliure,  democràtic,  de  qualitat,
plural,  intercultural,  acollidor,  respectuós  i  coeducador,  que  transmet  valors  de  tolerància,
respecte  i  fraternitat  entre  totes  les  persones.
És per tot això que el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de Reus l'adopció dels següents
ACORDS:

Primer.-  Manifestar  el  suport  de  l’Ajuntament  de  Reus  al  model  educatiu  català,  fent
especialment esment al seu paper en la cohesió social, en la compensació en les desigualtats
dels  orígens  i  la  integració  escolar  de  tot  l’alumnat.  Aquest  model  educatiu  té  la  voluntat  de
conformar una ciutadania crítica i responsable identificada amb una cultura comuna en la qual
la llengua catalana és un factor bàsic per la cohesió social.
Segon.-  Manifestar  el  suport  de  l’Ajuntament  de  Reus  a  tot  el  col•lectiu  que  conforma  la
comunitat educativa -professorat, estudiants i famílies-  agraint-los el seu compromís i la seva
professionalitat.   L’Ajuntament de Reus sempre serà al costat de la comunitat educativa que
vetlla, amb estima i passió, pel desenvolupament integral dels nostres infants i joves.
Tercer.- Que es faci arribar als membres del PP Dastis, Méndez de Vigo i  Xavier Garcia Albiol, i
a Inés Arrimadas i Toni Cantó de Ciutadans, una carta amb una demanda de rectificació per les
seves paraules en aquests sentit. Alhora, mostrem la nostra preocupació per les declaracions
falses,  sense  proves  ni  evidències,  que fan  diversos  polítics  amb la  intenció  de  recollir  vots  i
mitjans  de  comunicació  amb la  intenció  d’ampliar  audiència.
Quart.-  Donar  suport  a  la  Conselleria  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya  en  les
accions  judicials  que  emprengui  en  defensa  de  l’escola  catalana.
Cinquè.-  Fer  arribar  aquests  acords  a  la  Conselleria  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, al
Grup  Parlamentari  de  Ciutadans  de  Catalunya  president  del  Govern  espanyol,  al  Ministre
d’Afers Exteriors del citat Govern, i  als següents sindicats i entitats: USTEC-STEs, UGT, CCOO i
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CGT,  Federació  d’Empleats  de  Serveis  Públics  de  l’Ensenyament,  Somescola,  Federació
d’Associacions  de  Pares  de  Catalunya  i  Associació  d’Inspectors  d’Educació  de  Catalunya

25 Octubre de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

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 ERC-MES-MDC- V55662928

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

LLAURADO SANS, NOEMI

El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat
espanyol  repressor  que  ha  exercit  una  dura  violència  davant  d’uns  ciutadans  absolutament
indefensos.  Però  sobretot  restarà  en  els  nostres  cors  i  en  la  nostra  memòria  per  l’actitud
cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la
democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.
El  passat  dilluns  16  d’octubre  la  justícia  espanyola  va  empresonar  els  presidents  d'Òmnium
Cultural,  Jordi  Cuixart,  i  de  l'Assemblea  Nacional  Catalana,  Jordi  Sánchez.  De  nou,  es  va
judicialitzar  un  conflicte  polític  que  l’Estat  espanyol  no  sap  resoldre  amb  diàleg  i  negociació.
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a creuar una
línia  vermella  en  qualsevol  democràcia  a  l'Europa  del  segle  XXI.  Empresonar  persones  per
manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al poble. Un fet que posa en greu
risc els valors democràtics que crèiem que eren la base de la Constitució de 1978.
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i  les dones del segle XXI després de
lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres... Avui, per
sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni; que

 PROPOSTA QUE  PRESENTA  ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S  ERC-MES-MDC-AVANCEM  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  30/10/2017  REFERENT  A  MOCIÓ  DE  REBUIG  A  LA  VIOLÈNCIA  DE  LA
POLICIA ESPANYOLA L'1 D'OCTUBRE, PEL FETS OCORREGUTS A POSTERIOR, I PER TAL D'EXIGIR
LA LLIBERTAT DELS PRESIDENTS D'ANC I ÒMNIUM, JORDI SÁNCHEZ I JORDI CUIXART
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persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat democràtic al món
que persegueixi  la  llibertat  d’expressió;  que censuri  els  mitjans de comunicació,  que dicti  les
notícies  als  periodistes  i  que  coaccioni  la  llibertat  d’informació;  que  privi  de  la  llibertat  de
reunió  i  de  manifestació.
Quan  la  democràcia  és  vulnerada  en  un  país,  tot  el  món  ho  pateix.  Quan  algú  tolera  que
vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és còmplice
d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una dictadura.
Empresonar representants  de la  societat  civil  forma part  de l'estratègia de l'Estat  per  tensar,
crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat civil. Volen
dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social.
Atacar entitats socials, del tercer sector i joventut, significa ignorar la funció del teixit social del
país  i  impedir  que  tinguin  els  recursos  econòmics  necessaris.  Moltes  d'aquestes  entitats
hauràn d'acomiadar treballadors i deixar de fer suport econòmic i social a persones amb risc
d'exclusió i altres problemàtiques. Entre les quals es troba afectada l'Associació de familiars de
malalts mentals doctor Francesc Tosquelles de Reus.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Reus

PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada per
l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que
l’únic  que  volien  és  decidir  i  exercir  la  democràcia.  Unes  agressions  dictades  pel  govern  de
l’Estat  que  van  provocar  més  de  900  ferits,  quatre  d’ells  ingressats  en  centres  hospitalaris.
SEGON.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia Civil
enviats  de  manera  expressa  per  impedir  l’exercici  democràtic  de  votar  en  un  referèndum,
reprimint  amb  violència  les  llibertats  i  drets  fonamentals  de  la  ciutadania.  Demanar  que  el
Govern  de  l’Estat  assumeixi  totes  les  responsabilitats  pels  danys  personals  i  materials
conseqüència  d’aquesta  brutal  repressió.
TERCER.-  Demanar  al  govern  espanyol  la  dimissió  del  Delegat  del  Govern  d’Espanya  a
Catalunya,  Enric  Millo,  com  a  un  dels  principals  responsables  per  l’actuació  violenta  i
desproporcionada  dels  cossos  policials  espanyols  en  molts  col·legis  electorals  i  declarar-lo
persona  non  grata  al  nostre  municipi.
QUART.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de
persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror que va voler
imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades.
CINQUÈ.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi
Sànchez, i  d’Òmnium Cultural,  Jordi Cuixart.
SISÈ.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els
tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a decidir de les
persones per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
SETÈ.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la manipulació i
coacció dels mitjans de comunicació.
VUITÈ.- Demanar al govern espanyol l'aixecament del bloqueig més de 10 milions d'euros
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destinats a subvencionar projectes d'entitats socials a Catalunya.
NOVÈ.-  Demanar  a  les  institucions  europees  que no continuïn  donant  l’esquena a  Catalunya
davant  accions  pròpies  d’una dictadura.
DESÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a
l’Oficina  de  l’Alt  Comissionat  de  l’ONU  per  als  Drets  Humans  (ACNUDH)  i  al  Congrés  dels
Diputats,  al  govern  espanyol  i  l'Audiència  Nacional  així  com  a  l’Associació  Catalana  de
Municipis  (ACM)  i  l’Associació  de  Municipis  per  la  Independència  (AMI),  l’aprovació  de  la
present  moció.

25 Octubre de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

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 (només en cas que actueu en representació del sol.

DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

Des del passat dia 20 de setembre, data en la qual es va ordenar per part del Jutjat d'Instrucció
nº  13  de  Barcelona  la  pràctica  de  diligències  d'entrada  i  registre  en  diferents  conselleries  i
organismes tècnics de la Generalitat de Catalunya, i  fins al diumenge 1 d'octubre, dia en què
es va tractar de celebrar el referèndum il•legal prohibit pel Tribunal Constitucional, les Forces i
Cossos  de  Seguretat  de  l'Estat  han  estat  objecte  d'un  assetjament  constant  amb  la  finalitat
d'impedir  als  seus  agents  el  legítim  exercici  de  les  seves  funcions.

Tota la societat espanyola i  catalana ha estat testimoni a través dels mitjans de comunicació
de l'enorme clima d'hostilitat i dels nombrosos atacs que han sofert els membres de la Policia
Nacional  i  la  Guàrdia  Civil  pel  simple  fet  de  realitzar  la  seva  labor  i  defensar  l'Estat  de  Dret.
Durant aquests dies, tots els ciutadans han pogut veure com els manifestants els han insultat i
fins i tot agredit, com han destrossat els seus vehicles, com els han envoltat durant hores per
bloquejar  les  seves  sortides,  com  han  informat  a  través  de  mitjans  de  comunicació  de  la
Generalitat dels seus moviments dins del territori de la Comunitat Autònoma catalana amb la
finalitat de delatar-los i assenyalar-los. Fets que han motivat que la Fiscalia de l'Audiència

PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL
DEL  PPC  DE  REUS  AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  30/10/2017  REFERENT  A  PROPOSTA  DE
RESOLUCIÖ  QUE PRESENTA EL PARTIT POPULAR AL PLE DEL DIA 30 DE SETEMBRE DEL 2017
PER  RECOLZAR  I  RECOLZAR  A   LES   FORCES  I  COSSOS  DE  SEGURETAT  DE  L'ESTAT  COM  A
GARANTS  DE  L'ESTAT  DE  DRET
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Nacional presentés una denúncia per sedició en considerar que serien constitutius d'aquest i
altres delictes.

Ha de recordar-se que, en el context descrit, el Govern de la Nació s'ha vist obligat a adoptar
mesures  a  fi  de  garantir  el  compliment  de  la  Llei  en  la  Comunitat  Autònoma  de  Catalunya
sobre la base de les instruccions de la Fiscalia per impedir la celebració del referèndum il•legal
i d'acord també al previst en l'article 38.2 de la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat
que contempla la intervenció de Policia i Guàrdia Civil en el manteniment de l'ordre públic.
Aquests fets, en contra de la Policia Nacional i la Guardia Civil a la nostra ciutat de Reus, tambe
s´han vist ,amb les continues manifestacions en contra d´aquestos cossos de seguretat,, que
complien   amb  el  mandat  corrresponent  per  aquest  motiu  és  haver  i  obligació  de  tots  els
partits democràtics rebutjar i condemnar rotunda i sistemàticament qualsevol comportament
de naturalesa violenta -independentment de la ideologia en què s'emparin- així com qualsevol
acció justificativa dels mateixos, i mostrar el seu suport a les Forces i Cossos de Seguretat de
l'Estat  en  la  seva  labor  de  defensa  i  protecció  dels  drets  i  llibertats  de  tots  els  ciutadans.  És
injust i intolerable que se'ls tracti com a enemics quan els guàrdies civils i els policies nacionals
són servidors públics que compleixen amb la responsabilitat de garantir la llibertat de tots i el
lliure exercici dels nostres dretsper aquest motiu el Partit Popular presenta aquesta Proposta
de Resolució al Ple:

Primer.- El seu suport incondicional a la Policia Nacional i  la Guàrdia Civil  en la seva labor de
defensa  i  protecció  dels  drets  i  llibertats  de  tots  els  ciutadans  i,  especialment,  i  des  de  la
legalitat constitucional, de la sobirania nacional, l'Estat de Dret, la democràcia i la convivència
entre tots.

Segon.-  La  seva  condemna  a  l'assetjament  sistemàtic  al  que  els  seus  membres  estan  sent
sotmesos  mitjançant  actes  violents,  independentment  de  la  ideologia  en  què  s'emparin,  així
com  qualsevol  tipus  d'acció  o  declaració  que  justifiqui,  empari  o  menysvalori  aquests  actes,
rebutjant  en  conseqüència  tota  conducta  antidemocràtica  que  atempti  contra  la  convivència
en pau i  llibertat  i  que  tracti  de  soscavar  els  fonaments  de  la  nostra  democràcia.

Tercer,-  Instem a   utilitzar  amb determinació  i  fermesa,  així  com des  de  la  proporcionalitat  i
oportunitat,  tots  els  mecanismes  que,  en  defensa  de  la  sobirania  del  poble  espanyol  i  de
l'interès  general  d'Espanya,  li  atribueixen  la  Constitució  i  les  Lleis.

Quart.-  Instem actuar,  amb les  eines de l'Estat  de Dret,  contra les  iniciatives  que pretenguin,
des de la  il•legalitat  i  contra la  voluntat  democràtica  del  conjunt  del  poble  espanyol,  el  marc
constitucional  i  la  unitat  d'Espanya.

Cinquè.-  Instem  a  reincorporar  en  les  properes  lleis  de  Pressupostos  Generals  de  l'Estat,  a
partir  del  proper  any  2018,  les  partides  necessàries  per  resoldre  progressivament  els
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desequilibris retributius que puguin existir entre els diversos membres de les Forces i Cossos
de  Seguretat  de  l'Estat,  i,  al  seu  torn,  dins  del  marc  legal  pressupostari,  per  acostar-los  als
d'altres  cossos  policials.

Sisè.-  Comunicar  els  acords  al  President  i  a  la  Vicepresidenta  del  Govern  d'Espanya,  als
Ministres  de  Justícia,  d'Interior  i  d'Hisenda  del  Govern  d'Espanya,  als  Portaveus  dels  Grups
Parlamentaris del Congrés i  del  Senat,  als Portaveus dels Grups Parlamentaris del Parlament
de Catalunya i  a la Junta de Govern de la FEMP.

25 Octubre de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

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 (només en cas que actueu en representació del sol.

MARTIN MARTINEZ, ANDRES

Fins  al  curs  2015-2016,  la  intervenció  dels  educadors  socials  a  les  escoles  de  Reus  es  duia  a
terme en el marc del programa Atenció Integral als menors i les seves famílies. Un programa
que  va  implantar  el  govern  socialista  i  que  es  va  dur  a  terme  al  llarg  d’11  anys,  dirigit  als
centres  docents  públics,  amb  l’objectiu  de  donar  resposta  a  les  necessitats  socioeducatives
dels  menors,  les  seves  famílies  i  els  agents  de  l’entorn  a  través  de  la  intervenció  individual,
grupal i  comunitària. La planificació i  programació es feia amb caràcter anual i  era específica
per  cada  centre,  segons  les  seves  característiques,  i  les  assistències,  segons  les  seves
necessitats.

El  curs  2016-2017 es  va  realitzar  un canvi  en el  programa d’Atenció  Integral  als  menors  i  les
seves famílies responent a un nou model d’Atenció i Organització dels Serveis Socials Bàsics de
l’Ajuntament  de  Reus,  basat  en  àmbits  d’intervenció.  I  des  de  l’àmbit  d’Infància,  Joventut  i
Família es treballa amb les famílies en situació de risc segons el Centre Escolar de referència.,
amb un únic interlocutor que manté contacte directe amb el centre a través del telèfon i  del
correu electrònic.

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL DEL DIA 30/10/2017 REFERENT A RESTABLIR LA IMPLANTACIÓ DELS EDUCADORS
SOCIALS ALS CENTRES EDUCATIUS DE LA CIUTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Si bé, aquest nou sistema preveu intervencions directes als centres i contacte amb tutors, eap i
famílies sempre que es consideri  adient,  considerem que el  fet  que s’hagi  deixat  de tenir  un
contacte  periòdic,  programat  i  permanent  amb  els  equips  docents  dels  diferents  centres
dificulta la tasca dels educadors alhora de conèixer les diferents problemàtiques i  riscos que
s’hi generen.

En un moment en què la idea d’integrar plenament els educadors socials en l’educació formal
agafa més força que mai, per tal poder prevenir situacions de desavantatges socials, el govern
de la ciutat opta pel camí contrari, de manera que  el professional és cridat quan el problema
ja  s’ha  generat,  per  resoldre  el  que  els  docents  o  el  centre  no  han  sabut  o  no  han  pogut
solucionar.  Per  fer  d’apagafocs.

I aquest no és un bon sistema, sobretot, en un moment que l’escola ha d’afrontar importants
reptes  com  la  multiculturalitat,  les  conseqüències  de  la  crisi  econòmica,  noves  tipologies
familiars,  etc.  Realitats  molt  complexes,  importants  situacions  de  vulnerabilitat  que  cal
controlar  de  ben  a  prop  per  poder  prevenir  els  riscos  que  comporten.

- Que l’Ajuntament de Reus restableixi la implantació dels educadors socials a les escoles
en  el  marc  del  programa  ‘Atenció  Integral  als  menors  i  les  seves  famílies’  tal  com  s’havia  fet
fins  al  curs  2015-2016,   basada  en  el  contacte  periòdic,  programat  i  permanent  i  presencial
amb  els  equips  docents  dels  diferents  centres  que  permeti  als  professionals  conèixer  les
diferents  problemàtiques  i  riscos  que  s’hi  generen  i  poder  prevenir  situacions  de
desavantatges socials.

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

25 Octubre de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

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 (només en cas que actueu en representació del sol.

LLORENS PEREZ, MARTA

En una ciutat com Reus en la que hi ha més de 100.000 habitants i  un centre neuràlgic molt
actiu a nivell tan social com cultural, no podem oblidar la realitat i la vida dels barris. En som
conscients que durant els últims temps ha hagut situacions complexes a algunes zones de la
ciutat que han pogut dificultar la convivència i relacions entre veïns i veïnes de les zones que
ens fan veure encara més, la necessitat de plantejar aquesta proposta.
Des de la CUP sempre hem defensat una ciutat inclusiva en la que es contempla com a treball
base,  la  organització  i  apoderament  dels  barris  i  la  seva  gent.  Per  això  considerem  de  vital
importància que els veïns i veïnes del barri, les entitats organitzades i els actors participants en
els  barris  treballin conjuntament i  de manera col•lectiva,  ja  no nomes per a poder combatre
possibles  situacions  conflictives  de  convivència,  sinó  també  per  a  poder  fer  un  treball  en
positiu: Crear un espai de relació i treball entre els diferents actors participants al barri i  que
aquest  espai  formal  serveixi  per  treballar  inquietuds  i  situacions  concretes  de  la  zona  per  a
poder  trobar-hi  resposta  des  de  la  pròpia  població  que  hi  viu  i  hi  treballa,  ja  que  són  les
persones  que  viuen  dia  a  dia  la  realitat  d’aquest.
Sabem que s’està treballant des de Serveis Socials en clau comunitària a través dels Plans de
Desenvolupament Comunitari i tota la branca comunitària, però el que proposem va més enllà

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  30/10/2017  REFERENT  A  LA  CREACIÓ  DELS  CONSELLS  DE
DISTRICTE
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de  Serveis  Socials,  aquesta  moció   es  basa  en  la  construcció  d’una  ciutadania  participativa  i
activa  de  la  ciutat  a  través  de  l’organització  col•lectiva  per  a  poder  detectar  situacions
complexes  i  poder  aportar  millores.
Els consells de districte ja van ser recollits en el reglament de Participació elaborat l’any 1986
pel govern del PSC, tot i que no s’arribessin a dur a la pràctica mai; evidentment, la zonificació
que es va fer en aquell moment ja ha quedat totalment desfasada, amb barris nous i amb el
creixement urbanístic i demogràfic experimentat a la nostra ciutat i al país en general.
Les associacions de barris i els seus òrgans coordinadors juguen un paper clau en l’articulació
dels  barris,  amb  aquesta  aposta  d’estudi  de  les  entitats  existents  i  la  creació  de  consells  de
districte es pretén potenciar les entitats veïnals i alhora incloure a més agents en la vida dels
barris,  de  manera  que  el  màxim  nombre  possible  de  ciutadans  se  sentin  interpel•lats  a
participar-hi  activament.
L’Ajuntament  té  l’obligació  de  vetllar  pels  interessos  dels  ciutadans  i  també  la  de  promoure
una ciutat viva més enllà del centre on s’hi fan bona part dels actes de ciutat;  alhora cal que
s’activi  tot  el  potencial  que  hi  ha  als  barris,  per  això  creiem  que  cal  que  l’Ajuntament  es
coordini  amb  associacions  de  veïns  i  altres  entitats  dels  barris  per  tal  de  fer  créixer  aquest
potencial  i  s’articuli  millor

Primer.-  Realitzar un anàlisi de la xarxa existent a cada barri i els actors participants en funció
de la seva zonificació.
Segon.-  Un  cop  fet  aquest  anàlisi,  aplicar-lo  i  dur  a  terme els  Consells  de  Districte.  Un  espai
formal de relació i treball on hi participin el màxim nombre d’agents de la zona. L’organització
interna i la relació amb l’Ajuntament seria matèria de treball en el marc del nou Reglament de
Participació Ciutadana.

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

25 Octubre de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

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 (només en cas que actueu en representació del sol.

DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

La  industria  turística  es  la  mejor  carta  de  presentación  de  España  y  nuestra  comunidad
autónoma  de  Cataluña  en  el  mundo.  Una  actividad  económica  imprescindible  para  nuestra
economía,  además  de  un  sector  de  futuro  donde  España  tiene  una  posición  de  liderazgo
indiscutible  y  cuenta  con  un  gran  potencial  para  generar  empleo  y  riqueza.

España es la tercera economía del  mundo en cuanto a turistas internacionales recibidos y la
primera  en  cuanto  a  competitividad  turística  internacional,  como  en  el  ámbito  nuestra
comunidad  autónoma  de  Cataluña  fue  la  región  española  que  recibió  a  más  turistas
residentes fuera del país, seguida de Canarias y las Islas Baleares, según los datos publicados
en 2016.

Además contamos con activos de gran valor como son la seguridad, la conectividad, nuestro
patrimonio cultural y medioambiental, la gastronomía, el dinamismo y experiencia de nuestras
empresas y profesionales. En definitiva, el turismo muestra al mundo lo mejor de nosotros, ya
que nuestro potencial debemos implementarlo con una estrategia que consolide

MOCIÓ QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL DEL  PPC DE  REUS 
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  30/10/2017  REFERENT A  PROPUESTA DE RESOLUCIÖN   QUE
 PRESENTA  EL PARTIDO POPULAR AL PLENO  DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL  2017  PARA
 IMPULSO  DE  MEDIDAS  COMPLEMENTARIAS  EN  BENEFICIO  DEL  SECTOR TURISTICO.
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nuestra  continua  posición  de  liderazgo  y  prepare  al  sector  turístico  para  los  desafíos  de  un
entorno  cambiante,  con  el  fin  de  que  las  actividades  turísticas  sigan  creando  actividad
económica,  riqueza  y  lo  que  es  más  importante,  empleo.

El  turismo  supone  el  11’1%  de  nuestro  PIB  y  el  13’4%  del  empleo  total  (ocupa  a  unos  2’5
millones  de  personas)  y  es  el  primer  sector  que  contrarresta  nuestro  déficit  comercial,  así
como  el  primer  sector  exportador  de  España,  por  todo  lo  expuesto  anteriormente,  son
razones más que suficientes para valorar el turismo como un factor de creación de riqueza y
oportunidades, que debe ser cuidado y respetado.

En España se ha reforzado la apuesta por la calidad del turismo y su sostenibilidad, y se está
trabajando  en  la  diversificación  (turismo  de  interior,  enoturismo,  turismo  sostenible,  etc.)
favoreciendo la desestacionalización y atrayendo un perfil  de turista interesado en la cultura,
la gastronomía, la historia, la naturaleza, etc.

Esta apuesta por  el  turismo diversificado y  sostenible,  debe realizarse desde la  colaboración
entre el  Gobierno de España,  los de las Comunidades Autónomas y todos y cada uno de los
Ayuntamientos.
No podemos negar que ante el  crecimiento de este sector comienzan a aparecer problemas
de masificación, concentración y preocupación social que deben ser corregidos antes de que
la incomodidad se convierta en rechazo.
Tales como, la presión sobre las infraestructuras, los precios al por menor o de los alquileres
que  suben  de  forma  desaforada;  el  aumento  de  los  puntos  negros  del  transporte;  los
conflictos entre comerciantes y hosteleros con los ayuntamientos en torno a la regulación de
los espacios públicos; o el turismo de borrachera que indigna a las comunidades de vecinos y
aumenta la suciedad en las calles.
Pero  todo  ello,  no  nos  debe  llevar  a  culpar  al  turismo,  sino  que  debemos  corregir  esos
problemas  que  surgen  para  conseguir  que  los  visitantes  no  sólo  vengan,  sino  que  vuelvan.

Estos últimos días se han añadido la  incerteza jurídica en  nuestra comunidad autónoma de
Cataluña, con motivo de la deriva separatista impulsada por el Gobierno de Cataluña y que a
fecha de hoy ya afecta a reservas y continuará afectando en los próximos balances turísticos
por la cancelación de reservas y nos perjudica a todos y Reus, no será la excepción.,  por ese
motivo el Partido Popular presenta esta Propuesta de Resolución al Pleno:

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Primero.-  Instamos  al  Ayuntamiento  de  Reus  a  seguir  en  la  senda   por  la  apuesta  por  un
turismo de calidad, diversificado y sostenible que garantice el futuro del sector turístico como
motor  de  crecimiento  económico  en  nuestra  ciudad  de  Reus,  en  nuestra  comunidad
autónoma  de  Cataluña  y  España.
Segundo  Instamos  al  Ayuntamiento  de  Reus,  en  colaboración  con  las  Comunidades
Autónomas  y  el  Gobierno  de  España,  el  estudio  y  puesta  en  marcha  de  medidas
complementarias  que  contribuyan  a  preservar  y  mantener  el  prestigio  de  España  y  nuestra
comunidad  autónoma  de  Cataluña  como  destinos  turísticos  de  referencia  y  de  continuado
liderazgo.

Tercero.- Instamos al Ayuntamiento de Reus a impulsar, en colaboración con las Comunidades
Autónomas  y  el  Gobierno  de  España,  el  turismo  sostenible  sobre  la  base  de  un  crecimiento
económico  inclusivo  y  sostenible.

Cuarto.- El Ayuntamiento de Reus insta al Gobierno de Cataluña  y al Gobierno de España a no
gravar con nuevos impuestos ni a subir impuestos al sector turístico español.
Quinto.-  Comunicar  los  acuerdos  a  los  Grupos  Parlamentarios  del  Parlamento  de  Cataluña,
Congresos  de  los  Diputados  y  al  Ministerio  de  Energía,  Turismo  y  Agenda  Digital.

25 Octubre de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

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.
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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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