
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

El  passat 25 de maig,  el  regidor d’Esports de l’Ajuntament de Reus anunciava en un mitjà de
comunicació la  intenció de construir  un nou estadi  municipal,  un equipament polivalent  que
podrà ser  utilitzat  pels  equips de futbol,  futbol  americà i  rugbi.

Aquest  projecte  que,  de  moment  només  és  un  anunci  en  premsa  i  del  qual  no  se’n  saben
detalls,  s’ha  donat  a  conèixer  després  de  la  polèmica  generada  per  la  pèrdua  del  camp  de
rugbi, que ha comportat, entre altres greuges, que l’equip femení, campió de la Copa Catalana
de  Segona  Divisió,  hagi  marxat  a  Tarragona,  on  té  garantit  equipaments  i  condicions  dignes
per  a  la  pràctica  d’aquest  esport.

La manca de planificació  per  part  dels  responsables  polítics  municipals  a  l’hora de gestionar
l’ascens  de  l’equip  de  futbol  a  segona  A,  i  les  necessitats  que  això  comporta,  ha  fet  que
tràgicament i innecessàriament, la ciutat s’hagi quedat sense camp de rugbi. I, a més, que les
instal•lacions, que fins ara eren patrimoni de tots els reusencs, passin a mans d’un privat per
un període de 25 anys, perquè l’Ajuntament ha tret a licitació pública la concessió dels terrenys
que ocupa l’estadi i les instal•lacions esportives annexes.

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  08/06/2017  REFERENT  A  LA  CONSTRUCCIÓ  D’UN  SEGON  ESTADI
MUNICIPAL  A  LA  CIUTAT.
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L’alcalde  Pellicer  ja  sap  que  és  renunciar  a  equipaments  esportius  com  és  el  cas  del
Poliesportiu del Molinet annex a l'insitut Roseta Mauri que havia de servir per al centre escolar
i per dotar a la ciutat d'un potent impuls en els ensenyaments esportius. I a dia d'avui no hi ha
notícies de la seva construcció, una demostració clara que aquest govern no es preocupa per
millorar els equipaments esportius públics de la ciutat.

Des  del  Grup  Municipal  del  PSC  hem  emplaçat  públicament  en  diverses  ocasions  al  govern
municipal  a trobar una solució urgent a aquesta situació injusta i  inadmissible i  a oferir una
alternativa que estigui a l’altura de la ciutat, la que es mereixen els jugadors i jugadores, i tota
la ciutadania.

Construir un nou estadi municipal és una molt bona notícia, sempre i quan aquest anunci no
només sigui una cortina de fum per apaivagar la polèmica generada i tapar la manca de visió i
la  mala planificació d’un govern que ha obligat  l’equip femení  a  marxar a una altra ciutat  i  a
altres  equips  a  practicar  l’esport  en  altres  instal•lacions  de  la  ciutat,  inapropiades  per  a  les
seves  necessitats.

És per això, que el Grup Municipal Socialista reclama un compromís en ferm del govern de la
ciutat  de  construir  un  segon  estadi  municipal  a  la  ciutat  i  proposa  l’adopció  dels  següents
acords:

- Que l’Ajuntament de Reus construeixi un nou estadi municipal a la ciutat apte per a la
pràctica  en  les  competicions  de  primer  nivell  de  futbol,  futbol  americà  i  rugby,  i  que  aquest
equipament estigui enllestit abans de finalitzar el mandat actual (maig 2019).

-   Per a la realització d’aquest projecte, l’Ajuntament de Reus buscarà els ajuts per a dotacions
d'equipaments esportius que realitzen administracions i institucions.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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05 Juny 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 (només en cas que actueu en representació del sol.

MARTIN MARTINEZ, ANDRES

El  Centre  de  la  Imatge  Mas  Iglesias  (CIMIR)  va  néixer  com  un  equipament  dedicat  a  la
preservació, l’estudi i la difusió del patrimoni visual, tant documental com artístic, a través de
la  Fototeca  Municipal  de  Reus,  i  amb  l’impuls  conjunt  de  l’Ajuntament  i  de  l’Agrupació
Fotogràfica de Reus, les famílies, propietaris i col•leccionistes que han fet donació o cessió dels
seus fons, així com dels fons aplegats a través de convocatòries com els Premis Reus.

Actualment  tancat  al  públic,  requereix  un  pla  de  reorganització  per  tal  que  es  pugui
documentar i catalogar adequadament tot el seu fons i, a la vegada, un pla de potenciació que
permeti  augmentar  la  seva  activitat.  Precisament,  aquest  impuls  i  redefinició  del  centre  va
formar  part  dels  programes  electorals  del  2015  de  moltes  de  les  formacions  polítiques
presents  en  aquest  plenari,  de  les  que  formen  govern,  i  d’altres  que  no  van  aconseguir
representació.

Al PSC considerem que l’any de la Capital de la Cultura és un bon moment perquè el govern
assoleixi  aquest  compromís  i  la  ciutat  recuperi  un  equipament  cultural  amb  un  potencial
extraordinari,  atès  l’important  fons  fotogràfic,  que  supera  les  45.000  imatges,  i  l’edifici  on  s’

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  08/06/2017  REFERENT  A  LA  DINAMITZACIÓ  DEL  CENTRE  DE  LA  IMATGE
MAS  IGLESIAS  DE  REUS  (CIMIR)
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ubica.

1.-  Que  l’Ajuntament  de  Reus  elabori  una  pla  de  dinamització  del  CIMIR  en  el  termini  de  6
mesos:
-que defineixi  l’estat  de  documentació  del  seu fons  fotogràfic  i  estableixi  objectius  i  terminis
per aconseguir una completa i correcta catalogació de les imatges i permeti la seva utilització.
- que proposi activitats per potenciar el centre en els dos propers anys.

2.-  Que  les  propostes  que  reculli  aquest  pla  de  dinamització  es  posin  en  marxa  d’aquí  a  6
mesos,  just  després  de  l’aprovació  del  document.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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05 Juny 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 (només en cas que actueu en representació del sol.

SANCHEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

Una de las imágenes que día tras día los ciudadanos y visitantes se encuentran al transitar por
las calles de nuestra ciudad son las consecuencias del vandalismo. Es una cuestión compleja
que  afecta  a  todos  los  entornos  urbanos  y  cuya  gravedad  y  frecuencia  dependen  en  gran
medida de la educación en valores y de la conciencia social de los vecinos y de los visitantes.

Desde  hace  un  tiempo  en  nuestro  municipio  soportamos  actos  tales  como  la  quema  de
contenedores  de  residuos  urbanos;  destrozos  en  papeleras,  parques  infantiles  y  zonas
ajardinadas;  pintadas  en  espacios  públicos  y  privados;  roturas  de  cristales,  etc.

Desde Ciudadanos consideramos que, aparte de las campañas de educación y concienciación
ya  iniciadas  en  nuestra  localidad,  sería  adecuado  implementar  nuevas  estrategias  de
sensibilización  más  llamativas  y  que  ayuden  a  concienciar  a  los  ciudadanos  de  que  el
mobiliario urbano es “de todos” y no “de nadie”, y que por lo tanto conlleva unos costes que
son sufragados con dinero público. Creemos que una buena medida es etiquetar el mobiliario
urbano con el coste que supone la reposición de los bienes del mobiliario inutilizado ante los
desperfectos intencionados que sufren. Se trata de etiquetar los enseres situados en lugares

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 08/06/2017 REFERENT A EL ETIQUETADO DE MOBILIARIO MUNICIPAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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de alto tránsito de personas que sean susceptibles de sufrir destrozos o pintadas o que ya se
hayan tenido que reponer por dichas actuaciones.

Dicha  medida  se  ha  llevado  a  cabo  en  localidades  tales  como  Pamplona  (Navarra)  y  Alzira
(Valencia),  entre  otras.  En  estas  localidades  la  medida  ha  tenido  como  consecuencia  la
reducción  del  vandalismo,  y  todo  gracias  a  una  iniciativa  sencilla,  barata,  novedosa  y
pedagógica,  que  busca  despertar  la  conciencia  cívica  de  los  vecinos.

Desde  Ciudadanos  creemos  que  combinando  esta  medida  con  las  campañas  que  se  estén
desarrollando,  mejorando  la  seguridad,  se  darían  pasos  en  una  buena  dirección  para  paliar
una  situación  que  no  sólo  comporta  un  gasto,  sino  que  también  afea  nuestra  ciudad.

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

Primero.  Poner  en  marcha  campañas  de  concienciación  y  sensibilización  ciudadana
relacionadas  con  el  coste  que  conlleva  el  vandalismo  en  el  mobiliario  urbano  a  las  arcas
municipales.
Segundo. Etiquetar con el coste los enseres situados en lugares de alto tránsito de personas
que sean susceptibles  de sufrir  destrozos  o  pintadas o  que ya  se  hayan tenido que reponer
por  dichas  actuaciones.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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05 Juny 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 (només en cas que actueu en representació del sol.

LLORENS PEREZ, MARTA

Recentment s’ha celebrat el Consell Municipal d’Infants pel present 2017, i s’ha fet el retorn de
les propostes recollides de l’any anterior 2016, que es va dedicar a l’àmbit de la cultura.

Amb la premissa que aquest àmbit de debat es crea amb l'objectiu de practicar, per part dels
infants,  la  participació  i  l’interès  pel  bé  comú,  es  fa  necessari  que  aquest  treball  suposi
posteriorment una traducció a la realitat i  que constatin que «Participar en àmbits de treball
serveix per quelcom concret,  plausible i  com a fenomen de canvi».

Alhora, són essencials tant el treball previ com el posterior en els propis centres d’estudi per
tal d’assolir l’objectiu que és que els infants debatin sobre aspectes concrets a partir de grups
reduïts, per tal d’intentar assolir un major grau de compromís i profunditat en els temes que
es treballen.

Els  consells  municipals  haurien  de  ser  un  àmbit  de  treball  en  comú  i  participació  de  la
ciutadania,  però  també  un  espai  on  els  joves  i  infants  haurien  d’aprendre  la  necessitat  del
treball en comú i del debat com element pel propi creixement individual. És en l'àmbit del «col.

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   DE  LA  CANDIDATURA  D'UNITAT
POPULAR  AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  08/06/2017  REFERENT  A  LA  REFORMA  DEL
CONSELL  D’INFANTS
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lectiu i la sinèrgia», l'espai en el qual les persones es poden referenciar a si mateixes, i per tant,
s'ha d'aprendre des de ben petites.

Actualment, el Consell d’Infants i la seva corresponent escenificació es constitueix amb canalla
de 5è de primària a partir d’un guió poc natural creat per a l’ocasió del qual se'n desprèn que
no és obra del mateix alumnat i que, per tant, dóna poc marge a convertir aquests consells en
espais reals de debat. A més, el procés d'elaboració de propostes es redueix a una sola sessió
als centres educatius per tractar el tema que ocupa el Consell.

A més, aquest grup municipal ha constatat, des de l'experiència i la vivència, que cal un canvi
imminent en l'organització i en la posa en escena per tal d’agilitzar aquests consells i  que els
participants  i  oients  no  s’enduguin  la  sensació  d’assistir  a  unes  sessions  excessivament
tedioses  que  no  tenen  cap  mena  d'utilitat  i  incidència  en  la  realitat.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de L'Ajuntament de Reus
l'adopció dels següent ACORDS:

1. Que  hi  hagi  un  canvi  radical  en  la  concepció  i  plantejament  d'allò  que  ha  de  ser  el
Consell  d'Infants  i  el  Programa  Infants  Ciutadans  per  tal  que  s'acoti  a  l'essència  de  la
participació vinculant i real i que l'aprenentatge esdevingui realment significatiu.
2. Que  el  Consell  d'Infants  i  el  Programa  Infants  Ciutadans  tingui  com  a  espai  de
seguiment  i  de  replantejament  el  mateix  Consell  Escolar  Municipal  que  ara  també  està  en
procés de canvi cap al Consell Educatiu de Ciutat.

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

Pàgina 3 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:2017025427
Data: 05-06-2017 09:37:20

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 5/6/2017
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2017C1E31ADCF5825457FD44E148EC40901EE32621BD0605093728



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

El  dret  a  l’autodeterminació  dels  pobles  és  un  dret  fonamental  reconegut  pel  Dret
Internacional  en  diversos  tractats.  Prenent  com  exemple  el  Pacte  Internacional  dels  Drets
Civils i Polítics de les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol, que en l’article 1
proclama: «Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen
lliurement el seu estatus polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i
cultural».
Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els darrers anys i
el Parlament de Catalunya compta amb una majoria de diputats i  diputades que defensen la
celebració  del  referèndum  en  quant  és  l’eina  que  garanteix  l’exercici  del  dret  a  decidir.   Cal
recordar que el poble de Catalunya, mitjançant l'aprovació al seu Parlament de la resolució 5/X
del 23 de gener del 2013 es va reconèixer a si mateix com a subjecte de caràcter polític i jurídic
sobirà. A més, recollint la voluntat popular democràticament expressada, el 9 de novembre de
2015,  el  Parlament  de  Catalunya  també  va  aprovar  la  Resolució  1/XI   sobre  l’inici  del  procés
polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015.
El  procés  català,  des  de  llavors,  ha  anat  avançant  amb  trobades  amb  governs  i  forces
polítiques  internacionals,  amb  l’elaboració  de  les  conegudes  lleis  de  desconnexió,  entre  d’

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   DE  LA  CANDIDATURA  D'UNITAT
POPULAR AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 08/06/2017 REFERENT A DONAR SUPORT EXPLÍCIT
AL REFERÈNDUM I CREAR UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PROCÉS CONSTITUENT
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altres. És sabut, també, que d’aquí pocs pocs dies el president de la Generalitat confirmarà la
data i la pregunta del referèndum que se celebrarà la propera tardor per determinar quin ha
de ser l’encaix que ha de tenir  el  Principat  de Catalunya vers l’Estat  espanyol  després que el
govern espanyol  hagi  negat  oficialment la  possibilitat  de celebrar un referèndum pactat.
Arran  del  compliment  de  la  voluntat  majoritària  del  Principat,  l’Estat  espanyol  ha  endurit  el
discurs tot afirmant que celebrar el referèndum és equiparable a un cop d’estat. Fa mesos que
s’extà  excutant  una  persecució  indigna  vers  les  institucions  i  càrrecs  electes  que  s’han
posicionat  a  favor  de  la  celebració  del  referèndum  i,  ara  que  fan  falta  pocs  mesos  per  la
culminació  d’aquest  procés,  entenem  que  cal  explicitar  el  suport  d’aquest  plenari  vers  la
votació  que  caldrà  realitzar  sense  el  suport  de  l’Estat  i  assumir  les  conseqüències  socials,
polítiques  i  econòmiques  que  se’n  derivin.
En  consonància  al  que  s'exposa  al  punt  vuitè  de  la  citada  Declaració  i  davant  de  tot  aquest
escenari d’insults vers les institucions i càrrecs electes catalans i la persecució indigna, el grup
municipal de la CUP proposa al ple de l’Ajuntament de Reus l’adopció dels següents ACORDS:

Primer:  Donar  ple  suport  a  la  celebració  de  referèndum d’autodeterminació  del  Principat  de
Catalunya tant  si  se  celebra  de  forma pactada com si  es  realitza  per  la  via  unilateral.
Segon:  Creació  d'una  comissió  municipal  integrada  pels  grups  municipals,  entitats,
plataformes  i  organitzacions  que  lliurement  ho  considerin  amb  la  intenció  de  coordinar
l'organització  local  del  referèndum  d'autodeterminació  de  Catalunya  i  tindre  un  espai  de
referència  on  gestionar-ne  el  resultat  des  del  nostre  municipi.
Tercer: Declarar que el dret a l’autodeterminació és un exercici eminentment cívic i democràtic
que  ha  de  ser  reclamat  i  defensat  des  de  totes  les  institucions  que  emanen  de  la  voluntat
popular  i,  molt  particularment,  des  dels  ajuntaments  entesos  com   l’administració  més
propera  a  la  ciutadania.
Quart:  Manifestar  que  el  Ple  d’aquest  ajuntament  està  sotmès,  exclusivament,  a  la  voluntat
popular  emanada  de  la  ciutadania  i  que,  per  tant,  si  aquesta  es  troba  en  contradicció  a  les
ordres  dictades  per  tribunals  espanyols  democràticament  deslegitimats,  aquest  Ple  no
col•laborarà  amb  aquestes  en  la  persecució  de  persones  escollides  democràticament  per
exercir  les  seves  obligacions  i  que,  per  tant,  no  respondrà  als  requeriments  rebuts.
Cinquè:  Comunicar  l’adopció  d’aquests  acords  al  Parlament  de  Catalunya,  al  Govern  de  la
Generalitat  de  Catalunya,  a  l'Associació  de  Municipis  per  la  Independència,  a  l'Assemblea
Nacional  Catalana  i  al  Pacte  pel  Dret  a  Decidir  de  Reus.

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

Pàgina 3 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:2017025418
Data: 05-06-2017 09:33:09

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 5/6/2017
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2017BA0A77705D213E7C3733E2724F9BBC70A7597DDC0605093316



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 (només en cas que actueu en representació del sol.

SANCHEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya diu que
els plans de seguretat són l’eina més adequada i eficient per organitzar la resposta pública a
les necessitats i els reptes de l’àmbit de la seguretat. En el seu article 31.4, la Llei fa referència
als  Plans  Locals  de  Seguretat,  que  han  de  complementar  el  Pla  General  de  Seguretat  de
Catalunya (PGSC) i  que tenen com a objectius analitzar la situació de seguretat als municipis,
definir  les  prioritats  en  aquesta  matèria,  especificar  les  accions  que  s'han  d'emprendre,
elaborar  un  calendari  d'aplicació  de  les  mateixes  i  concretar  els  mètodes  de  seguiment  i
avaluació adequats i el període de vigència, tot aplicant i respectant els principis i les prioritats
que estableix el Pla General.

Per  tant,  es  pot  definir  el  Pla  Local  de  Seguretat  com  un  instrument  municipal  que,  a  partir
d’una  diagnosi  inicial,  permet  ordenar  en  el  temps  actuacions  en  l’àmbit  de  la  seguretat
ciutadana,  identificant-ne els  actors  i  els  paràmetres  per  avaluar-ne l’eficàcia.  El  concepte de
seguretat  ciutadana  inclou  des  de  l’àmbit  de  protecció  de  persones  i  béns  i  el  de  policia
administrativa  fins  als  temes  relacionats  amb  la  convivència  i  el  civisme,  que  sovint  són  la
causa  de  la  percepció  d’inseguretat  de  la  població,  així  com  l’àmbit  de  les  emergències.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 08/06/2017 REFERENT A L’ELABORACIÓ D’UN PLA LOCAL DE SEGURETAT
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La mateixa Llei 4/2003 estableix al seu article 10.b que una de les funcions de la Junta Local de
Seguretat és elaborar i  aprovar el  Pla Local de Seguretat.  Aquest procés ha d’estar coordinat
tècnicament  per  un  expert  en  seguretat  que  tingui  relació  directa  amb  els  líders  polítics,
característiques  que  encaixen  amb  la  figura  de  l’Inspector  de  la  Guàrdia  Urbana.  A  més,
l’elaboració  del  Pla  ha  d’anar  a  càrrec  d’una  comissió  de  treball  integrada  pels  responsables
dels àmbits clau de la seguretat al municipi (regidor de Seguretat Ciutadana, serveis policials,
d’emergències, protecció civil i  SEM, etc.).

Ciutadans considera que una ciutat com Reus, amb més de 100.000 habitants, ha de disposar
d’un Pla Local de Seguretat,  per tal  de comptar amb un document que inclogui una diagnosi
de la situació de la ciutat en matèria de seguretat, un calendari d’actuacions preventives i els
protocols de resposta als elements que perjudiquin la seguretat ciutadana. A més, aquest Pla
Local  de Seguretat ha de ser el  full  de ruta del  nou Inspector de la Guàrdia Urbana de Reus,
figura que ha de liderar totes aquestes actuacions de manera independent i  autònoma.

En aquest sentit,  cal  recordar que la nostra ciutat encara no compta amb un Inspector de la
Guàrdia  Urbana  amb  plaça  en  propietat,  sinó  que  des  de  fa  uns  anys  aquesta  tasca  és
desenvolupada per un sotsinspector en règim d’interinitat. Això contravé els acords adoptats
pel Ple municipal del 15 de juliol de 2016, quan es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de
govern, Ciutadans-Cs, PSC i PP una moció de Cs que demanava obrir el concurs per cobrir la
plaça  d’Inspector  de  la  Guàrdia  Urbana  de  Reus  amb  la  previsió  que  aquesta  plaça  estigués
coberta durant el primer semestre del 2017. És del tot impossible que en el que queda de mes
de juny es pugui complir aquest acord.

Tot i la davallada dels fets delictius a Reus en els darrers 5 anys, no podem oblidar que, segons
va  fer  públic  el  mateix  consistori,  el  2016  l’activitat  delictiva  va  repuntar  un  2,7%,  amb  185
delictes  més,  i  que l’any  passat  encara es  van denunciar  un total  de 7.083 fets  delictius,  887
dels  quals  corresponen  a  delictes  contra  les  persones,  principalment  amenaces  i  lesions.  A
més,  durant el  2016 es van produir  més de 400 robatoris  amb força a domicilis  de la nostra
ciutat, dada que suposa un increment del 17% en aquest tipus de delictes. Són xifres que des
de l’Administració hem d’intentar reduir amb totes les eines possibles.

Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents ACORDS:

Primer. Que es doni compliment a l’acord primer de la moció de Ciutadans aprovada pel Ple
del 15 de juliol de 2016 i es convoqui de forma immediata i sense dilació el concurs per cobrir
la plaça d’Inspector de la Guàrdia Urbana de Reus.
Segon. Instar la Junta Local de Seguretat per tal que impulsi l’elaboració i aprovació immediata
del Pla Local de Seguretat de Reus.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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05 Juny 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 (només en cas que actueu en representació del sol.

DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

L´any  passat,  en  el  mes  de  gener  del  2016,  el  Grup  Municipal  del  Partit  Popular  Català  va
presentar  proposta  de  resolució  envers  que  la  ciutat  de  Reus,  sigues  inclosa  en  el  projecte
Eurovelo,  xarxa  europea  de  carril  bici.

La  Comunitat  Europea  a  través  dels  fons  Feder  2014-2020  destina  fons  per  impuls  de  la
bicicleta realitzant un tret  important de sortida,  ja  que Espanya envers aquest  fons rebrà un
5% del  total  i  Catalunya no serà l'excepció.

L´ impuls per la continuïtat de la construcció i la consolidació de carrils bici urbans ja és una
realitat,  però  encara  queda  molta  tasca  per  desenvolupar  com  altres  projectes  en  el  marc
interurbà  entre  municipis  que  s'ha  de  consolidar.

Reus  el  passat  mes  de  maig  del  2017  va  ser  l´  epicentre  del  6è  Congrés  Internacional  de  la
Bicicleta,  on  diferents  ponents  van  debatre  el  present  i  futur  de  les  ciutats  en  el
desenvolupament  de  la  promoció  de  polítiques  de  mobilitat  sostenible  i  condicions  de
mobilitat  adequades,  accessibles  i  segures  en  el  marc  del  mínim  impacte  ambiental  i  social

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 08/06/2017 REFERENT A PER OPTAR ALS AJUTS PER EJECUCIÓ DE
VIES CICLISTAS INTERURBANAS I  URBANAS (FONS FEDER 2014-2020)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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possible.

Aquesta  és  l´  aposta  dels  Fons  Estructurals  i  d´  Inversió  Europeus  (Fons  EIE)  que  preveuen
Estratègies  de  Desenvolupament  Urbà  Sostenible  i  Integrat  en  ciutats  i  àrees  urbanes
funcionals  i  que  la  Comunitat  Autònoma de  Catalunya  en  el  marc  d'aquests  fons  tindrà  una
dotació econòmica inicial de 20MM€ amb línia especifica d'ajuda a les corporacions locals per
al desenvolupament dels corresponents projectes.

Segon  les  dades  l'últim  baròmetre  de  la  Bicicleta,  un  55'1%  de  la  població  de  la  Comunitat
Autònoma de Catalunya, 3´3milions de persones disposa de una bici per ús personal i que 2´2
milions  de  persones  utilitza  alguna amb certa  freqüència,  això  reflecteix  la  consolidació  dels
últims anys com l´ increment d'usuraris que la utilitzen diàriament que actualment resta del
6´1%  i  ens  passa  al  6´4%  (400.000  persones  usuàries)  és  per  tot  això  el  Partit  Popular
presenta  aquesta  Moció  al  Ple  amb  els  següents  acords
:

Primer.-  Instar  a  l'Ajuntament  de  Reus  a  la  presentació  definitiva  de  projectes  urbans  de  via
ciclista per optar els  corresponents ajuts Fons Estructurals  i  d´ Inversió Europeus 2014-2020
(Fons EIE) que preveuen Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat en ciutats
i àrees urbanes funcionals.

Segon.-  Instar  a  l´  Ajuntament  de  Reus  que  aposti  per  un  ret  ciclista  coherent,  amb  uns
estàndards  de  criteri  de  disseny  i  senyalització  homogeneïtzada  en  els  paràmetres  que
s'estableixin  a  Catalunya.

Tercer.- Instar a l´ Ajuntament de Reus amb col•laboració del Consell Comarcal del Baix Camp
i la Diputació de Tarragona a estudi,desenvolupament i execució 2018-2020 de diferents trams
interurbans de via ciclista envers altres municipis del nostre entorn i la ciutat de Reus.

Quart.-  Notificar  els  acords  a  BiciCamp,  Grups  Municipals  i/o  Parlamentaris  del  Consell
Comarcal  del  Baix Camp, Diputació de Tarragona i  Parlament de Catalunya,  Departament de
Territori  i  Sostenibilitat  de la Generalitat  de Catalunya.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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05 Juny 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 (només en cas que actueu en representació del sol.

DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

Durant  els  més  de  deu  anys  transcorreguts  des  de  l'entrada  en  vigor  de  la  Llei  1/2004  de
mesures  de  protecció  integral  contra  la  violència  de  gènere  (LOMPIVG),  s'ha  produït  una
intensa  tasca  de  desenvolupament  normatiu  per  abordar  la  violència  de  gènere  en  tots  els
nivells de l'Administració, inclosa l'Administració Local. És de destacar en el període 2005-2015
l'aprovació de successius plans específics orientats a la prevenció, assistència i protecció de la
violència de gènere, com la vigent Estratègia Nacional per a l'Eradicació de la Violència contra
la  Dona  i  el  II  Pla  Integral  de  Lluita  contra  el  Tràfic  de  Dones  i  Nenes  amb  fins  d'explotació
sexual.

La  coordinació  institucional  és  també  un  factor  clau  per  assolir  els  objectius  de  la  Llei  i
aconseguir  una  major  protecció  de  les  dones  víctimes  de  maltractament.  La  coordinació  es
configura com un dels mitjans més eficaços per eradicar aquests comportaments antisocials ja
que  serveix  per  reforçar  la  prevenció,  augmentar  la  sensibilització  i  la  consciència  social,
permetre la facilitat de la denúncia, una atenció integral i personalitzada de la víctima, així com
el control del maltractador.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 08/06/2017 REFERENT A PER IMPULSAR LA INCORPORACIÓ DE LA
GUARDIA  URBANA  AL  SISTEMA  DE  SEGUIMENT  INTEGRAL  “VIOGEN”  ENVERS  CASOS  DE
VIOLENCIA  DE  GENERE  A  REUS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Aquest  compromís  de  treballar  conjuntament  per  millorar  els  sistemes  de  lluita  contra  la
violència de gènere i d'arribar a un Pacte d'Estat en aquesta matèria està rubricat en les dues
cambres de les Corts Generals. Així el Senat, arran de la presentació d'una Proposta de Moció
del  Grup  Parlamentari  Popular,  signada  per  tots  els  grups  de  la  Cambra,  ha  aprovat  una
declaració  institucional,  en  la  sessió  de  la  Comissió  General  de  les  Comunitats  Autònomes
celebrada  el  passat  27  de  març  del  2017  on  l'apartat  3.2  proposa  textualment:

“Revisar  y  reforzar  los  protocolos  vigentes  para  mejorar  tanto  la  protección  de  las  mujeres
víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas como la detección temprana para evitar
que las agresiones puedan producirse, para lo que es necesario garantizar el mantenimiento
de  la  red  de  atención  directa  a  las  víctimas  en  todos  los  nieves,  especialmente  en  la
Administración  local  por  ser  la  más  cercana  a  los  ciudadanos”

El Ministeri de l'Interior té elaborat un Acord de col•laboració municipal per a la cooperació i
col•laboració  de  la  Policia  Local  al  Sistema  de  Seguiment  Integral  de  les  Víctimes,  que  es
configura  com  un  instrument  valuós  per  a  la  lluita  contra  la  violència  de  gènere  i  que  l´
Ajuntament  de  Reus,  no  pot  deixar  passar  doncs  l'oportunitat  de  ratificar  aquest  acord,
mostrar la seva participació activa contra aquesta classe de delictes i el seu rebuig més absolut
a l'existència d'aquests crims de violència masclista que moltes vegades es produeixen en la
intimitat  familiar  on  la  víctima  és  més  feble,  per  tot  això`el  per  tot  això  el  Partit  Popular
presenta  aquesta  Moció  al  Ple  amb  els  següents  acords

Instar  a  l’aprovació  del  model  d'acord  de  col•laboració  amb  el  Ministeri  de  l'Interior  i
incorporar  a  la  Guàrdia  Urbana,  cos  policial  local  de  l'Ajuntament  de  Reus,  al  "Sistema  de
Seguiment  Integral  dels  casos  de  violència  de  gènere".

SEGON. Iniciar la tramitació de l'expedient a través de la corresponent Unitat de Coordinació o
Violència adscrita a la subdelegació del Govern a la província de Tarragona i/o  Delegació del
Govern a la CCAA de Catalunya, d'acord amb la Guia de tramitació per a la incorporació de la
Guàrdia Urbana, cos policial local de Reus al “Sistema Viogen”.

TERCER. Facultar l'alcalde per a la signatura de l'acord de col•laboració entre l'Ajuntament i el
Ministeri  de  l'Interior  per  formalitzar  la  incorporació  a  la  qual  es  refereix  l'acord  primer  i  de
totes les gestions que siguin necessàries per a la formalització de la documentació requerida.

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