
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

Aquesta  legislatura  el  Partit  Popular  Català  de  Reus  ha  presentat  diferents  propostes  de
resolució i  mocions al  Ple de la corporació que han estat aprovades i  encara el  dia d'avui no
s'han executat.

Els  diferents  grups  de  l´  oposició  també han presentat  durant  aquests  dos  anys  de  mandat
diferents mocions i  propostes de resolució  que el  Partit  Popular ha donat suport en la seva
totalitat  i/o en diferents punts dels acords subscrits.

Les propostes de resolucions i  mocions que presenta el Partit  Popular Català a la corporació
municipal  sempre  s'emmarquen  en  diferents  àmbits,  compliment  de  la  legalitat,  diferents
matèries en benefici  dels veïns de la nostra ciutat  de Reus,  control  i/o desplegament de lleis
estatals i autonòmiques o desenvolupament del mateix programa electoral del Partit Popular.

El passat dia 12 d’abril del 2017, es va donar lectura per part del Sr. Carles Pellicer, alcalde de
Reus  d'alguna  de  les  mocions  que  segons  ell,  el  govern  havia  desenvolupat  en  aquesta
legislatura  i  que  els  grups  municipals  havíem  presentat.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 12/05/2017 REFERENT A REALITZAR QUADRANT ESTAT PROPOSTES
DE RESOLUCIÓ I MOCIONS APROVADES LEGISLATURA ACTUAL.
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El Partit Popular Català de Reus a través del seu portaveu ja va avançar en sessió plenària del
dia 12 de març del 2017 en la seva intervenció que presentaria el pròxim Ple de la corporació
una  moció  per  conèixer  amb  exactitud  l´  estat  actualitzat  de  les  propostes  de  resolució  i
mocions  que  s'havien  aprovat  aquesta  legislatura,  es  per  tot  això  el  Partit  Popular  presenta
aquesta  Moció  al  Ple  amb  els  següents  acords:

Primer.- Exigir a l'equip de govern de Reus, la realització d'un quadrant de
l'estat de les propostes de resolució i mocions que els grups municipals han presentat aquesta
legislatura.

Segon.- Exigir a l'equip de govern de Reus, que doti las partides pressupostaries  necessàries
per donar compliment als acords aprovats en sessió plenària de les propostes de resolució i
mocions presentades per els partits de la oposició en aquesta legislatura.

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

El  Barrio  de  San  José  Obrero  de  nuestra  ciudad  es  el  que  acoge  un  mayor  porcentaje  de
población inmigrante, ya que ésta supone más del 50% de sus habitantes. Se trata, pues, del
barrio  de  Reus  con  más  multiculturalidad.  Esta  característica  hace  que  en  San  José  Obrero
sean necesarios más proyectos dirigidos a la mejora de la convivencia y la integración que en
otras zonas de la ciudad.

Aunque  en  el  marco  del  Plan  Comunitario  de  San  José  Obrero  ya  se  están  llevando  a  cabo
actividades  en  ámbitos  como la  salud,  la  infancia  o  el  deporte,  que  fomentan la  convivencia
entre los vecinos, otras necesidades sociales y culturales del barrio no han quedado del todo
cubiertas o no han recibido la respuesta adecuada desde el Ayuntamiento. Un claro ejemplo
son las clases de alfabetización que se están impartiendo durante este curso, organizadas por
la Asociación de Vecinos Primero de Mayo y financiadas por la misma entidad y la Generalitat.

Según han explicado al Grupo Municipal de Ciudadanos sus representantes, la Asociación de
Vecinos  Primero  de  Mayo  decidió  iniciar  esta  actividad  de  alfabetización  en  catalán  y
castellano al detectar que era una necesidad urgente para algunos habitantes del barrio: por

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA  12/05/2017  REFERENT  A  LA  FINANCIACIÓN  DE  PROYECTOS  EN  EL  BARRIO  DE  SAN  JOSÉ
OBRERO
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un lado, los inmigrantes que no saben hablar ni catalán ni castellano y que tienen dificultades
para  comunicarse  en  su  entorno  más  cercano;  y  por  otro,  las  personas  autóctonas  que
presentan  problemas  de  comunicación  por  no  saber  ni  leer  ni  escribir.

La  Asociación  presentó  este  proyecto,  presupuestado  en  4.700  euros,  a  las  concejales
Montserrat Vilella, Dolors Sardà y Montserrat Flores el pasado mes de septiembre y aún no ha
recibido respuesta.  Por este motivo,  explican desde la  entidad,  sus representantes buscaron
financiación  en  la  Generalitat  para  poder  llevar  a  cabo  esta  actividad  tan  necesaria  para  el
barrio,  y  obtuvieron  3.200  euros  del  gobierno  autonómico.  Los  1.500  euros  restantes  del
presupuesto  los  ha  asumido la  misma Asociación.  Desde Ciudadanos,  consideramos que un
proyecto tan beneficioso para los habitantes de San José Obrero debería ser financiado por el
Ayuntamiento  de  Reus  en  su  totalidad.  Y  no  sólo  eso,  sino  que  debería  haber  surgido  del
mismo  Plan  Comunitario,  ya  que  es  una  necesidad  detectada  en  el  barrio  por  sus  vecinos.

Otro  ejemplo  de  problemática  no  correctamente  resuelta  es  la  Mesa  de  Emergencia  de  la
Vivienda,  en la  cual  la  Asociación de Vecinos Primero de Mayo no está representada,  pese a
que sus  representantes  son quienes  mejor  conocen la  realidad y  las  necesidades  del  barrio.
Creemos  que  sería  positivo  que  las  Asociaciones  de  Vecinos  de  la  ciudad  puedan  estar
presentes en las reuniones de la Mesa de Emergencia de la Vivienda que afecten a su barrio,
ya que podrían orientar a los técnicos para conseguir la mejor solución posible.

No tenemos que olvidar que las Asociaciones de Vecinos de Reus son las que mejor conocen
la ciudad. Cada una de ellas tiene información de primera mano sobre las necesidades y las
realidades de cada barrio o zona de nuestra ciudad. El Ayuntamiento de Reus debe contribuir
a  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  ciudadanos  y  para  conseguirlo  lo  primero  que  hay  que
hacer  es  hablar  con los  vecinos  y  escucharlos,  para  después  poder  dar  una  respuesta  a  sus
peticiones.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los siguientes ACUERDOS:

Primero.  Que  el  Ayuntamiento  de  Reus  inicie,  a  partir  del  curso  2017-2018,  un  proyecto  de
clases  de  alfabetización  en  el  barrio  de  San  José  Obrero,  que  se  impartirá  los  años  que  sea
necesario  y  será  sufragado  en  su  totalidad  por  el  mismo  consistorio.

Segundo.  Que  el  Ayuntamiento  de  Reus  se  comprometa  a  reforzar  la  relación  con  las
Asociaciones de Vecinos de San José Obrero (Primero de Mayo y Mas Abelló) para conocer de
primera mano las necesidades reales del barrio, con el objetivo de iniciar nuevos proyectos en
el barrio, sea o no dentro del marco del Plan Comunitario.

Tercero. Que las Asociaciones de Vecinos de Reus sean convocadas a las reuniones de la Mesa
de Emergencia de la Vivienda que debatan asuntos referentes a sus barrios.

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

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
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PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP V55663025

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

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

LLORENS PEREZ, MARTA

Aprofitant que aquest any Reus és capital de la Cultura Catalana i tenint en compte que una de
les apostes del govern en la programació va ser que hi hagués projectes que quedessin per a
la  ciutat  més  enllà  d’aquest  esdeveniment,  el  nostre  grup  municipal  vol  anar  subratllant
diferents  aspectes  de  la  cultura  municipal  que  creiem  de  recuperació  urgent.  És  a  dir,
projectes  que  ja  existien  i  que  s’han  perdut  per  manca  de  voluntat  o  estratègia  política.

Cal  Massó  és  l’exemple  d’equipament  que  tenia  un  compromís  amb  l’evolució  cultural  de  la
ciutat i que ja fa 4 anys es va externalitzar. Un equipament pagat amb diners públics, equipat
amb materials especialitzats de gamma alta, pagats també per tots nosaltres, que va arribar a
ser referent a Catalunya i que l’Ajuntament va decidir que fos explotat per mans privades amb
unes despeses irrisòries.

D’altra banda i  recollint la desubicació i  malestar de col•lectius i  individualitats del món de la
creació  plàstica,  visual,  escènica  o  musical  de la  ciutat,  que no saben on dirigir-se  per  poder
exposar  o  presentar  les  seves  obres,  veiem  del  tot  coherent,  posar  damunt  de  la  taula  la
funció del Centre d’Art cal Massó i la recuperació com a equipament de gestió municipal més

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  DE  LA  CUP  AL/A  LA
PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  12/05/2017  REFERENT  A  LA  RECUPERACIÓ  DEL  CENTRE  D’ART  CAL
MASSÓ  COM  A  EQUIPAMENT  DE  GESTIÓ  MUNICIPAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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que no pas apostar per un equipament nou que satisfaci aquestes aspiracions.

Més enllà de persones consolidades, creiem imprescindible, també, acostar els equipaments a
les generacions més joves.  Que els percebin com a espais oberts,  accessibles i  acollidors,  on
trobin  eines  i  recursos,  assessorament  i  informació  per  fer  de  la  cultura  un  espai  de
creixement  i  de  formació.

1/ Que el Centre d’Art Cal Massó recuperi l’esperit inicial d’aquest espai, el projecte del qual no
ha caducat i està fet.  Que potenciï la recerca, producció i difusió de propostes d’art i  cultura
contemporània multidisciplinar i la seva integració en l’àmbit social de la ciutat. I que estengui
les seves funcions als àmbits educatius amb vocació lúdica i pedagògica.

2/ Que tenint en compte que la subrogació actual acaba a principis d’octubre d’aquest any, no
es torni  a  licitar  aquest  equipament i  que se’n  faci  càrrec l’organisme competent  amb gestió
directa.

3/ Que com a equipament gestionat des d’un ens públic, es faci ressò d’aquells treballs que es
realitzen a Reus i els seus voltants per tal que els artistes que ho desitgin hi puguin trobar una
resposta d’acollida.

4/  Que  es  faci  un  esforç  pressupostari  per  destinar  una  partida  específica  a  allò  exposat  al
punt  1  dels  acords.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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09 Maig 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  Generalitat  de  Catalunya,  per  mitjà  del  departament  de  Treball,  Afers  socials  i  Famílies,
disposa  d’una  xarxa  d’avantatges  per  a  famílies  monoparentals  i  nombroses.

Aquesta xarxa d'avantatges inclou establiments i entitats col•laboradores que han manifestat
el  seu  compromís  d'aplicar  descomptes  o  tarifes  especials  a  les  persones  que  acrediten  la
condició  de  pertànyer  a  una  família  monoparental  (és  a  dir,  formada  per  un  sol  progenitor
amb un o més fills menors de 21 anys al seu càrrec, o menors de 26 si estan estudiant) o a una
família  nombrosa  (amb  tres  fills  o  més  menors  de  21  anys  o  fins  als  25  inclosos,  si  cursen
estudis  oficials  i  conviuen  amb  els  pares).

Aquests  establiments  o  entitats  s’han  d’identificar  per  mitjà  d'un  distintiu  que  ha  d'estar
col•locat  en  un  lloc  ben  visible  per  tal  que  els  consumidors  sàpiguen  que  formen part  de  la
xarxa  i  que,  en  conseqüència,  poden  gaudir  d’una  reducció  en  el  preu  dels  productes.

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  12/05/2017  REFERENT  A  LA  XARXA  D’AVANTATGES  PER  A  FAMÍLIES
MONOPARENTALS  I  NOMBROSES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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1.- Que l’Ajuntament de Reus faci inspecció als establiments i  entitats col•laboradores per tal
de garantir que disposen del distintiu que acredita la seva adhesió a la xarxa en un lloc visible
per al consumidor.

2.-  Que l’Ajuntament faci  una campanya de promoció d’aquesta xarxa entre els  establiments
de la ciutat  perquè se sumin a la iniciativa.

3.-  Que  l’Ajuntament  de  Reus  faci  una  campanya  de  promoció  de  la  xarxa  entre  els
consumidors i publiqui al web municipal el llistat d’establiments que ofereixen aquest tipus de
descomptes
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09 Maig 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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