
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

Durante  el  mes  de  noviembre  en  la  fachada  de  nuestro  Ayuntamiento  se  ha  colocado  una
pancarta  de  dimensiones  considerables  con  la  leyenda  “Llibertat  presos  polítics”,  la  cual
responde únicamente a intereses partidistas y electoralistas del sr. alcalde y que, por ello,  en
modo alguno representa al pensar de la mayoría de los vecinos de Reus.

A  mayor  abundamiento,  y  dando  por  supuesto  que  la  misma  se  refiere  a  los  denominados
“Jordis” y a parte del antiguo “Govern”, cabe mencionar que se trata de presuntos delincuentes
comunes,  a  los  que  ni  siquiera  Amnistía  Internacional  reconoce  la  condición  de  “presos  de
conciencia” o “presos políticos”. Huelga comentar que la leyenda de la citada pancarta supone
un  atentado  a  la  división  de  poderes,  cuestión  que  parece  no  importar  lo  más  mínimo  a
nuestro  alcalde.  Como  tampoco  parece  importarle  que  se  vulneren  los  principios  de
pluralismo político y neutralidad ideológica de los entes públicos que garantiza la Constitución
Española  en  sus  artículos  9.3  y  103  respectivamente,  como  manifestación  del  concreto
mandato dirigido a las Administraciones Públicas de servir con objetividad el interés general.

Al mismo tiempo siguen sin colocarse las banderas institucionales en la fachada del

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   CIUDADANOS AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL
DEL  DIA  01/12/2017  REFERENT  A  LA  RETIRADA  DE  CUALQUIER  ELEMENTO  O  SÍMBOLO
POLÍTICO  DE  LOS  ESPACIOS  PÚBLICOS
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Ayuntamiento, incumpliendo así los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 39/1981 (Ley de banderas).

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

Primero.  Que  se  retire  la  pancarta  de  la  fachada  del  Ayuntamiento  con  la  leyenda  “Llibertat
presos polítics” y cualquier otro elemento o símbolo que altere la neutralidad institucional de
los espacios o edificios públicos del municipio.
Segundo. Que se regule el uso de los espacios públicos para que no puedan ser posicionados
políticamente,  respetando  así  la  diversidad  ideológica  de  la  totalidad  de  los  ciudadanos  del
municipio.
Tercero.  Que  se  coloquen  las  banderas  española,  catalana  y  de  Reus  en  la  fachada  del
Ayuntamiento.

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

24 Novembre 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 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

El passat mes de juliol es va fer públic que l’Ajuntament de Reus havia obtingut un resultat de
96,3  sobre  100  en  l’avaluació  realitzada  per  Transparència  Internacional  (ITA)  a  Espanya,
organisme  que  mesura  el  nivell  de  transparència  de  les  institucions  públiques  mitjançant
l’avaluació  de  les  dades  i  de  la  informació  que  fan  pública  a  la  seva  pàgina  web  a  partir  de
diversos indicadors. L’ITA avalua anualment la transparència dels 110 ajuntaments més grans
de  l’Estat  i,  amb  el  resultat  abans  esmentat,  enguany  el  consistori  reusenc  se  situa  al  lloc
número  43  del  rànquing,  amb un  resultat  per  damunt  de  la  mitjana  estatal,  que  és  de  89,7.

L’any 2014, la puntuació de l’Ajuntament de Reus en aquest índex va ser de 90 sobre 100, de
manera  que  en  3  anys  s’ha  millorat  el  nivell  de  transparència  del  portal  web  municipal.  No
obstant  això,  des  de  Ciutadans  creiem  que  l’Ajuntament  ha  de  seguir  treballant  en  aquest
àmbit per obtenir encara millors puntuacions en l’índex de l’ITA i assolir el màxim resultat, com
ja tenen ciutats  com Barcelona,  Madrid,  Bilbao,  Girona o  Lleida,  i  perquè cap veí  de Reus es
trobi  en  la  situació  de  buscar  determinada  informació  pública  a  la  web  de  Transparència  i
veure  que  no  està  publicada.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   CIUDADANOS AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL
DEL DIA 01/12/2017 REFERENT A MILLORAR LA WEB MUNICIPAL DE TRANSPARÈNCIA PEL QUE
FA A LES SUBVENCIONS ATORGADES PER L’AJUNTAMENT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Un  dels  àmbits  que  poden  generar  més  dubtes  i  desconfiança  entre  els  ciutadans  són  les
subvencions atorgades per l’Ajuntament de Reus.  Recordem que el  passat  2016 el  consistori
va  concedir  ajudes  a  entitats,  particulars  i  empreses  per  valor  de  més  de  5  milions  d’euros.
Actualment,  el  portal  de  Transparència  dóna  informació  sobre  els  ajuts  i  subvencions  a
entitats,  però  només  detalla  la  convocatòria  a  la  qual  s’han  acollit  els  ens  sol·licitants  de  la
subvenció,  el  nom  de  l’entitat  beneficiària,  l’import  concedit  i  la  partida  pressupostària  a  la
qual s’afectarà la subvenció. És a dir, no es publica cap documentació que permeti comprovar
que  les  subvencions  lliurades  s’han  destinat  a  la  finalitat  per  la  qual  es  van  concedir,
documentació  que,  cal  remarcar,  l’entitat  beneficiària  està  obligada  a  presentar.

Per això, i per evitar possibles queixes de discriminacions, considerem que seria positiu que el
portal web de Transparència també inclogués la documentació que justifiqui que els diners de
les subvencions s’han gastat on s’havien de gastar i que s’han destinat al propòsit pel qual van
ser  lliurats,  amb informació  clara  i  detallada,  evidentment  sense vulnerar  en cap moment  la
Llei  de  Protecció  de  Dades.

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

Primer.  Que  l’Ajuntament  de  Reus  continuï  treballant  en  la  millora  del  portal  web  de
Transparència i Bon Govern, amb l’objectiu d’obtenir uns resultats encara millors en la propera
avaluació que realitzi l’organisme Transparència Internacional (ITA) a Espanya.
Segon. Que, amb l’objectiu de millorar la transparència en l’àmbit de les subvencions a entitats
lliurades  pel  consistori,  a  l’apartat  de  “Subvencions  i  ajuts  públics”  del  portal  web  de
Transparència i Bon Govern es publiquin, a banda del llistat de les subvencions concedides per
l’Ajuntament  de  Reus  a  entitats,  associacions  i  organismes,  també  les  memòries  tècniques  i
econòmiques  de  cada  subvenció  i  la  resta  de  documentació  justificativa  dels  comptes
presentada  pels  ens  beneficiaris  dels  ajuts.
Tercer. Que en l’apartat de “Subvencions i ajuts públics” del portal web de Transparència i Bon
Govern  també  es  publiquin  els  convenis  signats  entre  l’Ajuntament  i  les  entitats  que  reben
subvencions i/o els  decrets que detallen la concessió de subvencions i  l’objecte o finalitat  de
les mateixes.
Quart.  Que  aquestes  publicacions  es  facin  efectives  en  un  termini  no  superior  a  6  mesos  a
partir  de  la  data  d’aprovació  d’aquesta  moció.

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

24 Novembre de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus
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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

La CUP de Reus així com els diversos grups municipals hem rebut un correu electrònic en què
es detallen suposades irregularitats en el procés de selecció de les noves 8 places de Guàrdia
Urbana de Reus.

La  persona  que  denuncia  el  procés  en  qüestió,  al•lega  que  no  s’ha  garantit  un  procés
transparent  i  que  no  han  existit  criteris  objectius  al  corregir  algunes  de  les  proves  que  les
persones  que  aspiren  al  càrrec  han  de  superar.
En  aquest  sentit,  la  denunciant  detalla  que  no  es  va  entregar  cap  còpia  als  aspirants  de  la
primera  prova:  un  test  cultural  amb  més  de  100  preguntes,  i  que  el  Tribunal  en  cap  cas  va
publicar les respostes correctes. La denunciant també especifica que, a la cinquena prova, que
consisteix en una entrevista, només hi havia funcionaris de l’Ajuntament de Reus i hi faltava la
presència  dels  representants  de  l’Escola  de  Policia  de  Catalunya  i  la  Direcció  General  de  la
Seguretat  Ciutadana,  fet  que vulneraria  el  punt 2 de l’article  8  del  Decret  233/2002 de 25 de
setembre.

Finalment, també s’hi denuncia la penúltima prova, que consisteix en la redacció sobre un

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 01/12/2017 REFERENT A L'OBERTURA D'UNA INVESTIGACIÓ SOBRE
EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE LES NOVES 8 PLACES DE GUÀRDIA URBANA DE REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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tema d’actualitat, social o de cultura, en quant vulneraria, segons es denuncia, els principis de
legalitat,  objectivitat,  mèrit,  capacitat  i  igualtat  dels  aspirants  que  es  descriuen  a  l’art.3.1  del
Real  Decret  233/2002  Reglament  d´accés,  promoció  i  mobilitat  de  les  policies  locals  de
Catalunya.  A  l’escrit  s’hi  assegura,  també,  que  la  correcció  de  la  prova  seria  subjectiva  i  no
aportaria  res  sobre  els  mèrits  dels  aspirants  que  ja  han  superat  les  proves  culturals,  els
psicotècnics  d’aptituds,  les  proves  físiques,  entre  d’altres.  A  més,  assegura  que  hi  havia
aspirants que ja portaven la redacció feta i,  en alguns casos, fins i tot, corregida per caps del
cos policial.

Davant aquesta denuncia rebuda, des de la CUP demanem:

1. Que s’aturi, mentre no s’esclareixin els fets, tot el procés.
2. Que  l’Ajuntament  de  Reus  faci  les  investigacions  necessàries  per  per  tal  d’esclarir  els
fets amb la màxima celeritat i rigorositat possible.
3. En  cas  que  es  confirmin  les  irregularitats  esmentades  o  d'altres  de  noves,  es  torni  a
repetir el procés de selecció amb les garanties establertes.
4. Que  es  depurin  responsabilitats,  en  el  cas  hipotètic  que  no  s’hagi  seguit  el
procediments adequats de selecció.

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

28 Novembre 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

El passat 25 de novembre es va commemorar, com cada any, el DIA INTERNACIONAL CONTRA
LA  VIOLÈNCIA  MASCLISTA  just  un  dia  després  que  una  altra  dona,  que  estava  embarassada,
morís a trets per un home a Vinaròs. Una mort més que se suma a les 24 dones assassinades
arreu dels Països Catalans.

Si  parlem del  Principat,  tenim constància de 8 vícitimes mortals de violència masclista fins el
dia 2 de novembre; a les quals no s'hi ha pogut fer front si tenim en compte que, a Catalunya,
hi ha una denúncia per agressió sexual cada 8 hores.

Des de sempre que hem parlat i intentem fer front a aquesta violència masclista però, encara,
masses vegades es tracta com un tema aïllat sense tenir en compte que la violència masclista
és un problema estructural que va en augment.

Les expertes asseguren que la falta de formació sobre violència masclista és un greu problema
que  moltes  vegades  acaba  comportant  que  la  víctima  sigui  jutjada  o  culpabilitzada.  Ho  hem
vist  recentment  amb  la  gestió  del  judici  de  La  Manada  a  Iruña.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 01/12/2017 REFERENT A A LA FORMACIÓ CONTINUADA CONTRA
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA ALS INSTITUTS DE SECUNDÀRIA DE REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Més  enllà  de   les  estadístiques,  cal  tenir  en  compte  les  seqüeles  físiques  i  psíquiques  que
aquestes  agressions  ocasionen  a  tothom  qui  les  pateix  i  que  no  podem  tolerar:  trastorn
d’estrès posttraumàtic,  depressió,  fòbies,  ansietat i  fins i  tot intents de suïcidi.  També la idea
de culpa que cal  eradicar:  de no haver  evitat  la  situació,  de no haver  reaccionat  adientment.
Les dones es qüestionen el  que van fer abans de l’agressió (  arribar tard a casa,  refiar-se de
desconeguts…),  el  que  van fer  o  no  van fer  durant  l’agressió  (  no  haver  oposat  resistència  o
haver-se  quedat  aturades)  i  després  de  l’agressió  (  no  denunciar  immediatament,  destruir
proves  etc).

Als espais d’oci s’han començat diverses iniciatives: protocols, espais violetes, etc. (tot i que no
suficients).  La  formació  antisexista  és  transversal  i  s’ha  de  treballar  des  de  tots  els  àmbits
possibles.
Des de l’educació secundària obligatòria no es pot girar la vista i cal oferir formació i eines al
professorat així com formació periòdica i constant a l’estudiantat.

A inici de l'any 2017, es va publicar un estudi que desvetllava que el 62% dels estudiants coneix
o ha viscut situacions de violència masclista a la universitat. Si aquest fet s'afrontés des d'edats
prematures, de ben segur que aquest tant per cent no seria aquest.

Com  a  conclusió,  hem  de  dir  que  l'educació  juga  un  paper  fonamental  perquè  els  joves
sàpiguen afrontar  situacions  on  es  facin  explícites,  o  el  més  important,  s'intueixin  situacions
que puguin  apuntar  a  indicis  de  violència  masclista.
Per tot això, la Candidatura d'Unitat Popular proposem els següents acords:

1. Prioritzar  una partida pressupostària  per  tal  de formar el  professorat  dels  instituts  de
Reus sobre la violència masclista.
2. Prioritzar una partida pressupostària per tal de disposar de material que complementi
la  formació  que  ara  mateix  s’està  fent  a  les  aules  dels  instituts  i  que  el  professorat  pugui
aplicar i treballar en diverses assignatures curriculars.
3. Prioritzar  una  partida  pressupostària  per  tal  de  poder  realitzar  tallers  antisexistes  al
llarg de tot el curs, formació continuada per als alumnes.
4. Instar  a  la  Generalitat  de  Catalunya,  a  través  de  la  Federació  Catalana de Municipis,  a
ampliar  la  partida  pressupostària  per  a  incloure  aquesta  formació  en  el  contracte  programa
impulsat per l'Institut Català de les Dones.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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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:2017057515
Data: 28-11-2017 09:27:40



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

Els polígons Industrials de Reus, han de dotar-se de tots els elements necessaris a fi i efecte de
ser  atractius  i  competitius  per  les  pimes  i  els  autònoms  ,  amb  aquesta  finalitat  es  vital  la
contribució  activa  de  l´  administració  en  el  seu  creixement  i  competitivitat.
Totes  les  mesures  que  afectin  al  teixit  econòmic  de  la  nostra  ciutat  han  d'anar  coordinades
entre  totes  les  parts  implicades:  el  sector  empresarial,  la  Cambra  de  Comerç  de  Reus  i
l'administració  local,  pel  que  fa  al  estudi  ,  la  valoració  de  les  demandes  i  el  seu
desenvolupament.
Els  polígons  industrials  a  Reus  aglutinen  a  prop  de  700  empreses,  i  donen  feina  a  3000
treballadors. El passat mes de juliol es va encarregar un estudi sobre els polígons industrials a
PIMEC  per  conèixer  les  demandes  dels  diferents  sectors  empresarials  vinculats  als  polígons
industrials  de Reus.  Una de las principals preocupacions dels empresaris es la comunicació i
els  accessos als seus polígons i  a  les seves empreses.
En aquesta línia, el Partit Popular va formular pregunta el, passat dia 14 de novembre del 2016
exposant:
El  polígon Dyna és un referent clar  i  la  demanda que efectuen els  empresaris  és definida,  ja
que sol•liciten un nou accés a través del carrer Vilafranca del Penedès amb encreuament per

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  01/12/2017  REFERENT  A  ENVERS  NOU  ACCÉS  POLÍGON
INDUSTRIAL  DYNA  DE  REUS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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la riera del Molinet per tindre un accés directe a l'avinguda Marià Fortuny.
En  aquest  àmbit  amb  reunions  amb  el  sector  empresarial  ens  han  reiterat  de  nou  aquesta
petició que ja havíem formulat a través de pregunta al govern municipal, per aquest motiu el
Partit Popular presenta aquesta Moció al Ple amb els següents acords:

Primer.- Instar a l'ajuntament de Reus a iniciar l'estudi  pel desenvolupament i  execució d'un
nou accés al Polígon Industrial Dyna,
Segon.-Demanar a la Regidoria de Promoció Econòmica que doni a conèixer les conclusions de
l'estudi encarregat a PIME envers polígons industrials als grups municipals.
Tercer.-  Comunicar  els  acords  a  la  Cambra  de  Comerç  de  Reus  i  les  empreses  ubicades  al
Polígon  Industrial  Dyna.
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