
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

El  passat  21  de  novembre  es  van  presentar  els  “7  tresors  del  patrimoni  cultural  de  Reus”
escollits  pels  ciutadans  mitjançant  una  votació  popular,  com  a  acte  previ  a  la  celebració  de
“Reus  Capital  de  la  Cultura  Catalana  2017”.  Els  guanyadors  es  van  triar  entre  trenta
candidatures  que  incloïen  elements  del  Seguici  de  la  Festa  Major,  la  Setmana  Santa,  la
gastronomia,  l’arquitectura  o  la  cultura  popular  reusenca.

Els  set  guanyadors  van  ser  els  gegants,  la  Tronada,  les  Tres  Gràcies,  el  campanar,  el  Ball
solemne curt de l’Àliga a la Mare de Déu de Misericòrdia, el vermut i la Plaça del Mercadal. Per
a  sorpresa  del  Grup  Municipal  de  Ciutadans,  aquest  resultat  no  inclou  cap  edifici  del  valuós
patrimoni arquitectònic i  cultural amb què compta la nostra ciutat,  com per exemple la Casa
Navàs o l’Institut Pere Mata, que van quedar en vuitena i desena posició respectivament, o la
Casa Rull  o la Casa Gasull,  que ni  tan sols apareixen com a candidates.  També sobta que no
hagi quedat entre els “7 tresors” el nostre reconegut Teatre Fortuny, que durant molts anys ha
estat el segon teatre de Catalunya i que en aquesta votació va quedar en onzena posició.

Vistos aquests resultats, el Grup Municipal de Ciutadans considera que la cultura reusenca que
es promociona des de l’Ajuntament -i fins fa poc des de l’IMAC, organisme ja dissolt-

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 17/02/2017 REFERENT A POSAR A DISPOSICIÓ DELS ALUMNES DELS CENTRES EDUCATIUS
DE REUS LES RUTES CULTURALS DE LA CIUTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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potser està excessivament bolcada en els elements festius populars i deixa molt de banda el
magnífic  patrimoni  arquitectònic  i  cultural  de  Reus,  especialment  el  modernista,  que  ha
contribuït  en gran mesura a  donar  fama i  nom a la  nostra  ciutat.  Per  això,  es  pot  concloure
que potser la ciutadania en general, i els joves en especial, desconeixen moltes de les nostres
joies  arquitectòniques  que  potser  són  més  apreciades  pels  de  fora  que  per  la  majoria  dels
reusencs  que  conviuen  amb  elles.

Amb motiu  de la  capitalitat  de la  Cultura  Catalana que Reus exercirà  durant  el  2017,  s’estan
elaborant diferents rutes amb l’objectiu de promocionar el nostre patrimoni. Per a Ciutadans
és  imprescindible  difondre  i  donar  a  conèixer  aquestes  rutes  entre  els  nens  i  joves  de  Reus
que  estan  estudiant  i  formant-se,  i  que  són  el  futur  de  la  cultura  de  la  ciutat.

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

Primer.  Encarregar  als  tècnics  de  les  regidories  de  Cultura  i  Ensenyament  que  adaptin  les
esmentades rutes als estudiants dels centres educatius de Reus, amb l’objectiu que coneguin i
aprenguin a apreciar el nostre valuós patrimoni arquitectònic, industrial, històric, etc. Aquesta
adaptació s’ha d’elaborar tenint en compte les característiques dels cursos i dels alumnes que
hi participaran.
Segon.  Que  les  esmentades  regidories  donin  a  conèixer  i  ofereixin  gratuïtament  aquestes
rutes a tots els centres educatius de Reus, i els animin a que les realitzin com una activitat més
dins dels seus plans d’estudis.
Tercer. Que aquestes rutes estiguin disponibles per al curs escolar 2017-2018.

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

La Constitución Española establece en su artículo 3 que:  “El  castellano es la lengua española
oficial  del  Estado.  Todos  los  españoles  tienen  el  deber  de  conocerla  y  el  derecho  a  usarla”.
Además, el artículo 56 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
establece  que  “las  indicaciones  escritas  de  las  señales  se  expresarán  al  menos  en  la  lengua
española  oficial  del  Estado”.  Dicha  ley  de  Seguridad  Vial,  tal  y  como  señala  su  artículo  2,  es
aplicable a toda España y por lo tanto también en Cataluña como parte integrante de la nación
española que es. También, el artículo 138 del Reglamento General de Circulación dispone que:
“Las  indicaciones escritas  que se incluyan o acompañen a  los  paneles  de señalización de las
vías públicas, e inscripciones, figurarán en idioma castellano y, además, en la lengua oficial de
la comunidad autónoma reconocida en el respectivo estatuto de autonomía, cuando la señal
esté ubicada en el  ámbito territorial  de dicha comunidad. Los núcleos de población y demás
topónimos serán designados en su denominación oficial  y,  cuando fuese necesario a efectos
de identificación, en castellano”.

La totalidad de las leyendas de las señales de tráfico de Reus están exclusivamente redactadas
en catalán.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 17/02/2017 REFERENT A EL BILINGÜISMO EN LAS SEÑALES DE TRÁFICO

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Reus es una ciudad que aspira a que se promocione su gran oferta cultural  en toda España,
que puede ser complementaria al turismo de la Costa Dorada, donde hay una gran cantidad
de turistas del resto de España.

La  ausencia  de  señales  en  castellano  constituye  una  falta  de  equidad  institucional  hacia
muchos  ciudadanos  de  Reus,  que  tienen  también  como lengua  materna  el  castellano  y  que,
además  de  tener  derecho  a  ello,  quieren  verlo  reflejado.

Por  todos  estos  motivos,  el  Grupo Municipal  de  Ciudadanos  propone  adoptar  los  siguientes
ACUERDOS:

Primero.  Instar  al  equipo  de  gobierno  para  que  establezca  un  plan  que  homologue
progresivamente las  señales  de tráfico de Reus que incumplen los  requisitos  exigidos por  la
Constitución Española y la normativa de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial  en  materia  de  idioma  de  las  inscripciones  e  indicaciones,  debiendo  constar  las
indicaciones  escritas  en  castellano  y  catalán.
Segundo. Que, a partir  de ahora y en lo sucesivo,  todas las señales que se instalen o que se
repongan en nuestra ciudad sean bilingües.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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13 Febrer 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 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 (empleneu-ho només en cas que actueu en

LLAURADO SANS, NOEMI

Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi  humanitària com a conseqüència del
desplaçament forçat de centenars de milers de persones que escapen de l’horror de la guerra,
esperant una nova vida digna.

Des  del  primer  moment,  la  immensa  majoria  d’ens  locals  catalans  han  mostrat  la  seva
predisposició  a  acollir  persones refugiades,  malgrat  no disposar  de les  competències  d’asil,  i
han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya d’emergència del Fons Català de
Cooperació  al  Desenvolupament  per  ajudar  a  les  persones  que  cerquen  refugi  a  Europa,  i
sensibilitzar  sobre  la  situació  en  que  viuen  i  les  causes  que  han  provocat  la  seva  fugida.

Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals i de la
Unió  Europea  han  incomplert  els  acords  signats  sobre  refugi  i  asil,  mentre  la  societat  civil
catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, tot mobilitzant-se a l’hora de demanar
a les institucions competents que obrissin vies segures per poder acollir persones refugiades.

En  aquest  sentit,  ha  sorgit  a  Catalunya  la  campanya  unitària  Casa  Nostra  És  Casa  Vostra,
conformada  per  milers  de  persones  a  títol  individual,  col·lectius  i  moviments  socials,  ONG  i

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  ERC-MES-MDC-AVANCEM / PDECAT / ARA
/ PPC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 17/02/2017 REFERENT A REUS AMB LA CAMPANYA CASA
NOSTRA ÉS CASA VOSTRA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Pàgina 1 de 3
Plaça Mercadal, 1 • 43201 Reus

Tel. 977 010 010 • Fax 977 010 210
oac@reus.cat • www.reus.cat

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

OAC

Registre Entrada Ajuntament de REUS
Núm:2017007291
Data: 13-02-2017 20:40:54

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 13/2/2017
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2017D3A9D1AD313BF0AB3A2146BCE111B7DAD25FA6E90213204057



empreses  del  sector  cultural,  amb l’objectiu  de  denunciar  la  situació  que  viuen  les  persones
refugiades  i  migrants,  aconseguir  la  sensibilització  i  mobilització  de  la  ciutadania  i  demanar
polítiques  d’acollida  reals  i  efectives  a  les  institucions,  sota  el  lema  “volem  acollir”.

Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa Nostra És Casa
Vostra  de  fer  tot  el  possible  perquè  el  món local  mantingui  i  reforci  el  seu  compromís  actiu
ajudant  les  persones  que  necessiten  protecció  internacional,  i  es  sumi  a  la  seva  iniciativa.

Primer.- Declarar Reus municipi adherit a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra.

Segon.-  Sumar-se  a  la  campanya  de  suport  a  l’acollida  de  població  refugiada  en  trànsit  a
Europa víctima dels  conflictes  armats  a  l’àrea  mediterrània  del  Fons Català  de Cooperació  al
Desenvolupament.

Tercer.- Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de manifestació de
la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a Barcelona el proper 18 de febrer.

Quart.-  Fer  arribar  aquest  acord  al  Fons  Català  de  Cooperació  al  Desenvolupament,  a  la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Campanya Casa
Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats socials de la ciutat.

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

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

Firmes.pdf

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

Reus compta amb una realitat complexa en molts àmbits i especialment en el camp social. La
situació en què viuen les persones i  l’espai on es troben determinen la qualitat de vida de la
població a partir d’una llarga sèrie de factors socials com poden ser l’edat, el sexe, la formació,
la ocupació, la xarxa social o l’accés a l’habitatge.
Centrant-nos en aquest últim, el passat 2016 es va realitzar el conveni de col•laboració entre
l’Agència  Catalana  de  l’Habitatge  i  l’Ajuntament  de  Reus.  En  aquest  document,  tal  i  com
s’exposa al  punt  IX,  s’explica  que l’Ajuntament ha realitzat  un mapa social  que permet saber
quin  és  l’estat  de  desigualtats  entre  barris  i  àmbits.  Després  de  demanar  en  reiterades
ocasions aquest mapa social sense èxit, se’ns va reconèixer que això no havia estat així, i que
per  tant  no hi  havia  mapa social,  pel  que a  dia  d’avui  no comptem amb cap estudi  d’aquest
caire.
Per  això,  i  a  causa de l’incompliment del  punt  IX  anteriorment esmentat,  considerem que és
necessari realitzar un estudi que visualitzi la situació de risc d’exclusió social en la que es troba
la població, en quines zones es troben i quines són les principals problemàtiques que pateixen
les  famílies  per  tal  de  poder  saber  les  necessitats  reals  de  la  població.  Aquesta  és  una  eina
necessària  per  la  intervenció  i  gestió  comunitària  de  la  ciutat.

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  DE  LA  CUP  AL/A  LA
PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  17/02/2017  REFERENT  A  LA  REALITZACIÓ  D’UN  ESTUDI  DE  MAPA
SOCIAL  A  REUS
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Per  aquests  motius,  el  Grup  Municipal  de  la  Candidatura  d’Unitat  Popular  demana  al  Ple  de
l’Ajuntament  de  Reus,  l’adopció  d'aquest   acord:

Primer.  Que  l’ajuntament  de  Reus  realitzi  un  estudi  amb  la  realitat  social  del  municipi  on
s’observi  la  desigualtat  entre  barris  i  àrees.

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

La Reial  Acadèmia Espanyola  defineix  la  Cultura  com la  excel•lència  en el  gust  per  les  Belles
Arts  i  les  Humanitats,  fet  que Partit  Popular  defensa sense pragmatisme
Establir, incentivar i impulsar serveis culturals locals, com la cooperació, el treball en ret amb
altres departaments institucionals es reflecteix a la Constitució Espanyola article 44.1 defineix “
que los poderes públicos promoverán y tutelaran el acceso a la cultura, a la que todos tienen
derecho" i al seu torn la Llei 7/1985 , de 2 d'abril de la Reguladora de les Bases del Regim Local
estableix al  seu article 25.2:  "el  municipio ejercerá en todo caso como competencias propias
en los términos de la legislación del Estado y de la Comunicades Autónomas en las siguientes
materias";punto m) Promoción de la Cultura y equipamientos culturales amb clara referència
als articles 10.1; article 55: punts d) i e) i n'especifica referència a article 57.1 apartat 2 i a la Llei
30/1992 de 26 de novembre del Regim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú article 4.1 punts: d).
El passat mes de desembre del 2016 el Grup Municipal del Partit Popular va votar a favor en la
fusió  de  IMMIR  /  IMMAC  al  Ple  de  la  corporació  local,  fet  que  reivindica  el  compromís  de
treballar en impulsar la Cultura de la nostra ciutat en un marc definit: garantir el compliment
de la LRSAL com possibilitar  la comunicació cultural  i  dirigir  en el  seu actiu cultural  com una
referència  en la promoció turística de Reus així optimitzant que enguany Reus és Capital de la

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS AL/A
LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  17/02/2017  REFERENT  A  ENVERS  IMPULS  LÍNIES  DE  TREBALL  I
ACORDS  AMB  SECRETARIA  D´  ESTAT  DE  CULTURA.
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Cultura Catalana 2017.

El Ministeri d'Educació, Esports i Cultura a través de la Secretaria d´ Estat de Cultura estableix
línies de treball per desenvolupar projectes en comú amb les administracions autonòmiques i
locals en diferents àmbits: circ, teatre programació (PLATEA) dansa, lírica per tot això el Partit
Popular de Reus presenta aquesta Moció al Ple:

Primer.-  Aprovar  que  la  Regidoria  de  Cultura  s'adhereixi  al  Programa  PLATEA  del  Instituto
Nacional  de  Artes  Escénicas  y  de  la  Música  (INAEM)  amb  els  paràmetres  legals  establerts.

Segon.- Instar que la Regidoria de Cultura continuí impulsant línies de treball i acords amb la
Secretaria d'Estat de Cultura per optimitzar i recerca de nous recursos culturals en benefici de
la ciutat de Reus.

Tercer.-  Instar  a  la  Regidoria  de  Cultura  a  la  potenciació  dels  actius  culturals  de  Reus  en  el
vessant del turisme cultural com la reincorporació de mesures d'accessibilitat i d'inclusió social
en la diversificació de gèneres artístics.

Tercer.- Comunicar aquests acords a la Secretaria d´ Estat de Cultura,  Ministeri d´ Educació,
Esports i Cultura i a la Subdelegació del Govern de Tarragona.

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

Recentment, el departament de Territori de la Generalitat ha iniciat l’obra de construcció d’una
de  les  rotondes  previstes  a  la  carretera  de  Cambrils  per  millorar  la  seguretat  en  el  tram
comprès entre el  club de Golf Aigüesverds i  la benzinera fins a la urbanització Blancafort i  el
Club de Tennis Monterols.

No obstant, el projecte no preveu en aquest tram la realització d’una vorera ni el carril bici que,
en  un  principi,  l’Ajuntament  s’havia  compromès  a  dur  a  terme  amb  l’Associació  de  veïns
Blancafort.  Precisament, el  dissabte passat,  un centenar de veïns es van manifestar tallant la
carretera per reclamar la vorera. Asseguren que se senten enganyats per l’alcalde i el regidor
d’Urbanisme per  no complir  el  compromís  de tenir  el  projecte  redactat  el  2015 i  executar  el
projecte  durant  aquest  mandat,  atribuint  la  situació  a  manca de pressupost.

Cal recordar que l’any 2010, el conseller Joaquim Nadal va presentar un projecte inicial per al
condicionament  de  la  carretera  TV-3141 de  Reus  a  Cambrils.  Aquesta  carretera  havia  passat
feia poc de la Diputació a la Generalitat. Sobre aquest projecte es van presentar al•legacions,
tant per part dels ajuntaments de Reus i Cambrils, que demanaven fer una vorera i carril bici
amb arbrat al llarg de la carretera,  com per part de l'associació de veïns de la Urbanització

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  17/02/2017  REFERENT  A  LES  OBRES  DE  MILLORA  DE  LA  CARRETERA  DE
MISERICÒRDIA
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Blancafort en aquesta mateixa línia.

Amb  l'arribada  de  CiU  a  la  Generalitat  el  2010,  el  projecte  passa  només  a  contemplar  la
construcció de tres rotondes,  sense una actuació de millora integral.  El  carril  bici  desapareix.
Aquest canvi provoca la protesta de l'associació de veïns,  que es reuneix amb representants
de l'Ajuntament i la Generalitat i aconsegueix l’acord verbal per a la construcció del carril bici
en aquest tram abans del 2019.

Aquest tram de via que va de la Urbanització Blancafort i  Club Tennis Monterols és curt,  uns
400  m  aproximadament,  però  és  molt  perillós  per  als  vianants  i  ciclistes  perquè,  en  alguns
trams, el voral es redueix a menys de 20 cm. D’altra banda, és un tram on es generen moltes
retencions en sentit Reus perquè s'arriba a una de les rotondes d'accés a la T-11 i hi ha molt
trànsit com passava no fa gaire amb la rotonda de la carretera de Riudoms.

Per solucionar aquesta qüestió, en aquell punt es va fer un desdoblament de l'accés a aquesta
rotonda en sentit Reus que facilitava l'accés a la via que discorre paral•lela a la T-11 en sentit
Tarragona i que acaba a la rotonda de la via TV-3141. Per aquest fet, acaba sent el punt d'accés
a la T-11 dels vehicles que volen incorporar-se a la T-11 en sentit Tarragona venint de Reus per
Misericòrdia, i l’avinguda de Riudoms, de Riudoms i poblacions veïnes i de la carretera TV-3141
venint de Cambrils. És per això que considerem necessari el desdoblament del carril en sentit
Reus  en  aquest  tram  per  tal  de  facilitar  l’accés  de  vehicles  a  la  T-11  i  d’aquesta  manera,
descongestionar  la  via.

Aquesta  moció  no  pretén  alterar  cap  projecte  ni  interferir  en  els  acords  que  sorgeixen  a  la
Comissió  Especial  per  a  la  redacció  del  Pla  específic  per  a  la  mobilitat  en  bicicleta.  L’únic
objectiu que persegueix és aconseguir que es doni compliment a un acord adquirit per tal de
millorar la seguretat a la zona i, d’altra banda, reduir les retencions constants de vehicles que
s’hi formen.

1. Que l’Ajuntament de Reus realitzi  totes les accions necessàries per tal de complir amb
el compromís amb l’AVV Blancafort per construir un carril bici i una vorera entre la rotonda de
la carretera TV 3141 i la T-11, fins a l’accés a la urbanització i el Club de Tennis Monterols.

2. Que  als  pressupostos  del  2018  de  la  Generalitat  de  Catalunya  es  creï  la  partida
pressupostària necessària per dur a terme aquesta obra i es compleixi el compromís adquirit
abans de 2019.

3. Que,  aprofitant  l’obra,  l’Ajuntament  de  Reus  realitzi  les  accions  necessàries  davant  els
departaments de la Generalitat competents perquè es faci el desdoblament del carril d’accés a
la T-11, en direcció Reus, per tal de reduir les retencions en aquest tram de carretera.

4. Que el cost d’aquest desdoblament vagi a càrrec de la Generalitat de Catalunya. En cap
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cas s'ha d'interferir en l'acompliment del segon punt d'aquests acords.
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14 Febrer 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

La  crisi  econòmica  dels  darrers  anys  ha  provocat  a  la  nostra  societat  un  increment  dels
problemes  que  moltes  persones  tenen  a  l’hora  de  fer  front  al  pagament  dels
subministraments  bàsics,  produïts,  en  bona  mesura,  per  l’increment  de  preus.

I  en  aquest  sentit,  malgrat  els  esforços  de  la  ciutadania  en  estalviar  consums,  el  sistema  de
tarifes dels serveis energètics, així com les diferents possibilitats en la contractació de serveis
de telefonia i  d’altres,  fan que cada vegada sigui  més complicat reduir les despeses mínimes
que vénen associades a les factures per aquests serveis i que poc o res tenen a veure amb el
consum real i amb l’esforç d’estalvi realitzat.

Sovint,  els  ciutadans  no  tenim  els  coneixements  necessaris  o  els  recursos  per  prendre
decisions  sobre  determinats  serveis  de  consum  que  tenim  contractats  i  que  en  cas  de
modificar-se  podrien  beneficiar  la  nostra  economia  domèstica.  La  poca  informació  que  ens
arriba de les empreses privades i el desconeixement sobre quins són els nostres drets com a
consumidors,  fan  que  siguin  nombroses  les  ocasions  en  les  que  aquestes  empreses
subministradores d’electricitat, energia, telefonia, etc incorren en males pràctiques comercials
per vendre serveis que en moltes ocasiones no necessitem o amb tarifes que no són les més

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 17/02/2017 REFERENT A LES MALES PRÀCTIQUES COMERCIALS PEL QUE
FA ALS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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avantatjoses per als usuaris.

Tenint en compte que l’accés als subministraments bàsics estan lligats directament al benestar
de  les  persones  i  que  totes  les  famílies  els  ha  de  tenir  coberts  per  tal  d’assegurar-se  unes
condicions mínimes de confort, cal que l’Ajuntament de Reus vetlli perquè els seus ciutadans
no siguin presa fàcil davant d’activitats comercials poc ètiques.

1.  Que l’Ajuntament  de  Reus  realitzi  periòdicament  campanyes  informatives  als  Centres
Cívics  sobre  males  pràctiques  comercials  i  els  drets  dels  consumidors  en  relació  als  serveis
bàsics.

2. Que l’Ajuntament  de  Reus  actuï  com a  garant  dels  drets  dels  seus  ciutadans  exigint  a
les empreses subministradores de serveis que operen a la ciutat un codi de bones pràctiques
en l’actuació comercial.

3 . Que  l’Ajuntament,  en  coordinació  amb  l’Oficina  del  Consumidor  del  Consell  Comarcal
del Baix Camp, posi en marxa un servei d’acompanyament i,  si  s’escau, de mediació entre els
ciutadans i les empreses subministradores de serveis.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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14 Febrer 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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Finalment,  en  data  23  de  gener  de  2017,  els  membres  del  comitè  executiu  van  presentar  el
manifest,  els  objectius,  el  full  de  ruta  i  el  programa  de  treball  del  Pacte.

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest
Ajuntament vol ratificar llur compromís amb la ciutadania de Catalunya i els valors expressats
en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum

Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular proposa al Ple Municipal els
següents acords:

1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

2. Promoure al  municipi  que entitats,  associacions i  agents econòmics es sumin també a
aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració d’un referèndum sobre
el futur polític de Catalunya, en el marc d’una mesa local pel referèndum.

3. Enviar  aquesta  moció  aprovada  a  la  Generalitat  de  Catalunya,  al  Parlament  de
Catalunya,  a  l’Associació  de  Municipis  per  la  Independència  (AMI)  i  a  l’Associació  Catalana  de
Municipis  (ACM).

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