
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 9 de novembre del 2015 el Grup Municipal de Ciutadans va entrar al Registre municipal una
instància de petició d’informació, amb número de registre 2015047080, en la qual demanava
poder  conèixer  diverses  dades  sobre  el  servei  de  trucades  als  números  de  telèfon  010  de
l’Ajuntament.

Segons l’article 77 de la Llei de Bases del Règim Local i l’article 14.2 del Reial Decret 2568/1986,
de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim
Jurídic de les Entitats Locals, la petició d’accés a la informació s’entendrà concedida per silenci
administratiu en el cas que no es dicti resolució denegatòria en un termini de cinc dies.

El  30  de  desembre  del  2015  el  Grup  Municipal  de  Ciutadans  va  entrar  al  Registre  municipal
una  instància  amb  número  de  registre  2015054266  de  requeriment  de  resposta  a  la  petició
d’informació  abans  esmentada,  en  la  qual  es  demanava  que  es  procedís  a  la  immediata
execució  de  l’acord  ferm  generat  per  silenci  administratiu  positiu.

A dia d’avui, més d’un any després, i fins i tot havent acudit a la Comissió de Garantia del Dret

PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   CIUDADANOS  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  12/05/2017  REFERENT  A  LA  INFORMACIÓ  SOL·LICITADA  RESPECTE  AL
SERVEI  DE  TRUCADES  010  DE  L’AJUNTAMENT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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a l’Accés a la Informació Pública, encara no s’ha rebut resposta a aquesta petició d’informació.

Per  tot  això,  el  Grup  Municipal  de  Ciutadans  passa  a  plantejar  a  aquest  Ple  les  mateixes
preguntes que es van formular en les esmentades instàncies, amb l’esperança que potser en
el marc del Plenari sí que es facilitarà la informació sol·licitada i, per tant, formula les següents

-Quin és el cost per a l’usuari de les trucades als números de telèfon 010 de l’Ajuntament?
-Qui ingressa els diners recaptats a través d’aquest servei del 010?
-Quantes trucades es  van rebre als  números de telèfon 010 de l’Ajuntament durant  els  anys
2013,  2014,  2015 i  2016?
-Quin cost total van suposar les trucades als números de telèfon 010 de l’Ajuntament durant
els anys 2013, 2014, 2015 i 2016?

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

Pàgina 2 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:2017020730
Data: 10-05-2017 13:00:57

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 10/5/2017
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2017D0267A42A1571DE92E724F60CB8EDC02E3C18D740510130105



10 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 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

L´  any  2012  la  Banda  de  Cornetes  i  Tambors  “Verge  de  Misericòrdia”  va  celebrar  el  50è
aniversari realitzant una mostra fotogràfica des de la creació de l’entitat i la seva vinculació en
la historia local de Reus.

Amb motiu  de  les  obres  de  millora  del  Pavelló  Olímpic  per  la  futura  celebració  dels  Jocs  del
Mediterrani,  l’entitat  disposava  d´  una sala  per  emmagatzemar  el  material   corporatiu  de  la
pròpia  Banda de  Cornetes  i  Tambors  que van tindre  que lliurar  per  aquesta  situació.

Ens  consta  que actualment  l’entitat  no  ha  pogut  tornar  al  mencionat  espai  que disposava  al
Pavelló Olímpic,  tot  i  el  compromís segons l’entitat  que podrien tornat un cop enllestides les
obres de millora ,  per tot això preguntem al  Ple:

. En quin estat és troba l’espai ubicat al Pavelló Olímpic que utilitzava l´ entitat Cornetes i

PREGUNTA 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  BANDA  DE  CORNETES  I  TAMBORS
“VERGE  DE  MISERICÒRDIA”.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Tambors “Verge de Misericòrdia”?

2.- L´ entitat te subscrit conveni de col•laboració amb Ajuntament de Reus?

3. Si es afirmatiu, quina son les condicions del conveni?

4.- Si és negatiu, creu que s’ha de formalitzar el corresponent conveni?

5.-  Quin  és  el  compromís  que  es  va  efectuar  amb  l’entitat,  un  cop  finalitzades  les  obres  de
millora,  a  l´  instal•lació  esportiva  ?

6.-  Si  no  hi  ha  cap  compromís,  l´  Ajuntament  de  Reus,  preveu  la  cessió  d´  un  espai  per
emmagatzemar  el  material  de  l´  entitat,  ja  que  el  local  del  qual  disposava  l’entitat  com   a
magatzem  va  tindre  que  esser  desocupat?
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11 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 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

El  servei  de  Biblioteques  Municipals  va  desenvolupar  juntament  amb  la  Generalitat  de
Catalunya unes jornades que combinen la  literatura i  la  cultura  del  vi  de la  mà de diferents
denominacions vitícoles de Catalunya.

Aquest intercanvi d’experiències es basa en la fomentació de la lectura i/o entre el membres
assistents coincident amb la Capitalitat de la Cultura Catalana 2017 , per tot això preguntem al
Ple:

.  Quines son les propostes que s’han presentat de Biblioteques Municipals de Reus al fòrum,
envers la representació com a Ajuntament de Reus?

2.-  Quants inscrits s’han formalitzat a traves de Biblioteques Municipals de Reus a les diverses
jornades realitzes?

PREGUNTA 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  PARTICIPACIÓ  BIBLIOTEQUES
MUNICIPALS  DE  REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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3. Quins autors universals s’han anat descobrint en la lectura i especialment els catalans?

4.- S’han desenvolupat lectures en castellà?

5.- Si es afirmatiu, quants inscrits han segut i quins autors s’han llegit?

6.- Si es negativa, creu la regidora que s’ha fomentar iniciatives envers la lectura en castellà?
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11 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 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

El comitè d’empresa i la Direcció de Hospital de Sant Joan de Reus (HUSJR) van signar el passat
mes  de  febrer  un  acord  per  l’ordenació  de  la  borsa  de  treball  i  de  la  mobilitat  interna  del
centre.

Es  va  crear  una comissió  paritària  que vigilarà  el  compliment  de les  normes establertes  una
situació  que  es  regularitza  desprès  d’intenses  negociacions  per  part  del  Comitè  d’empresa
amb  la  direcció  del  centre  hospitalari  per  tot  això  preguntem  al  Ple:

1- Quantes contractacions o convocatòries de nova creació s’han establert a HUSJR?

2.- Quins departaments s’han millorat amb aquestes noves contractacions?

3.- Quins departaments s’han millorat amb aquestes noves contractacions de nova creació?

PREGUNTA 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  2017  BORSA  DE  TREBALL  I
MOBILITAT  INTERNA  AL  HUSJR.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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4.- Quins membres formen part de la comissió paritària que es va crear?

5.- Quins  criteris actualment s’estan establint a la borsa de treball i mobilitat interna a HUSJR?

6.- Creu la presidenta HUSJR que la Borsa de Treball i Mobilitat Interna a data d’avui exerceix la
transparència en el procés de selecció, difusió, adjudicació i avaluació, en els paràmetres legals
establerts?
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11 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

Professionals del sector turístic ens han fet arribar les queixes de visitants estrangers a moltes
de  les  exposicions  que  acullen  els  museus  perquè  no  poden  entendre  els  textos  que  les
acompanyen.

Tenint  en compte que Reus celebra enguany la  Capital  de la  Cultura,  fet  que fa  preveure un
increment notable de visitants  d’arreu a les  exposicions

1.- Que els museus disposin d’un document imprès amb els textos de les exposicions, traduït a
diversos  idiomes,  per  tal  que  puguin  ser  consultats  pels  visitants  estrangers  i,  d’aquesta
manera,  entendre  el  valor  de  tot  el  material  exposat.

PREC  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  12/05/2017  REFERENT  A  TEXTOS  DE  LES  EXPOSICIONS  DELS  MUSEUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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11 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 Llei  dóna la possibilitat  als  treballadors de l’Administració de demanar una reducció de la
seva  jornada  laboral,  ja  sigui  per  tenir  cura  dels  fills,  familiars  malalts...  o  qualsevol  altre
interès  particular.

La llei també estableix l’opció de contractar personal substitut per cobrir aquestes reduccions,
de  tal  que  manera  que  els  diferents  departaments  no  se’n  ressenteixin  i  puguin  oferir  el
mateix  servei.

Però la crisi  i  la necessitat de guanyar eficiència en la gestió de recursos ha provocat que en
algunes administracions, la jornada que realitzen els substituts sigui inferior a la reducció de
jornada  que  cobreixen,  per  no  incrementar  la  partida  pressupostària  de  personal.  Però  és
evident  que  el  servei  no  pot  ser  el  mateix.

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 12/05/2017 REFERENT A A LA REDUCCIÓ DE JORNADA DEL PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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1.-  L’Ajuntament  de  Reus  cobreix  la  totalitat  de  les  hores  afectades  per  les  reduccions  de
jornada  dels  treballadors  que  se’n  beneficien?
2.- Nombre de treballadors de l’Ajuntament de Reus que gaudeixen d’una reducció de jornada.
3.- Nombre total d’hores de feina afectades per aquesta reducció.
4.- Nombre de treballadors substituts per cobrir aquestes reduccions.
5.- Total d’hores que queden cobertes per aquests treballadors substituts.
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11 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

El  març  de  2012,  la  CUP  va  presentar  un  escrit  al  Tribunal  de  Comptes  en  el  qual  es
denunciaven  irregularitats  per  l'aval  de  tres  milions  d'euros  que  l'Ajuntament  va  donar  a
l’empresa  Shirota  Functional  Food.   Tres  anys  més  tard,  aquesta  formació  política  va  deixar
d’estar  personada  en  la  denúncia  al•legant  motius  econòmics.

Mentrestant, el govern municipal, format per CiU i PP, anunciava el juny de 2012 que també es
personava  en  la  causa.  L’alcalde  Pellicer  justificava  aleshores  que  la  decisió  estava
fonamentada  en  un  informe  de  l’interventor  de  l’Ajuntament  que  aconsellava  demanar
responsabilitats  a  les  persones  que  van  autoritzar  els  avals.

Fa  just  una  setmana,  hem  sabut  que  el  Tribunal  de  Comptes  exculpa  els  investigats  i  els
eximeix de qualsevol  responsabilitat  comptable i,  per tant,  no hauran de retornar l'aval  de 3
MEUR, tal  com reclamava l'Ajuntament.

El  mateix  Tribunal  ha  condemnat  l’Ajuntament  a  pagar  tots  els  costos  del  judici,  un  fet  molt
lamentable  si  tenim en  compte  que  afectarà  la  butxaca  de  tots  els  ciutadans.

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 12/05/2017 REFERENT A COSTOS ECONÒMICS DEL CAS SHIROTA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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1.- Quin ha estat el cost d’aquest judici?
2.-  Quines  han  estat  les  despeses  totals  generades  des  de  l’inici  de  la  personació  de
l’Ajuntament  en  aquesta  causa,  que  hauran  d’assumir  les  arques  municipals?  (de
representació,  procuradors,  informes,  desplaçaments....)
3.- En quant es valoren  les despeses generades a les persones encausades, ara exculpades?
4.- Qui assumirà aquestes despeses?

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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11 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

Des de fa anys que el funcionament del cos de la Guàrdia Urbana està en entredit. Al nostre
entendre, la responsabilitat és política i els grups de l’oposició no en podem restar passius tot i
els intents de la regidoria.

Els antecedents que ens haurien de posar en alerta són molts i de diferent índole però només
recordarem  quan  el  senyor  Ricard  Pagès,  cap  de  la  Guàrdia  Urbana,  va  negar  al  Síndic  de
Greuges  poder  fer  la  seva  feina.

El 7 d’octubre de 2013 l’Alcalde de la ciutat va signar el decret de nomenament d’un cap de la
Prefectura  de  la  Guàrdia  Urbana  en  caràcter  provisional,  ja  que  “es  precisa  d’una  provisió
temporal  i  immediata”  i  “atès  la  urgent  necessitat  de  procedir  amb  caràcter  provisional  i
temporal a encarregar a un altre sotsinspector l’exercici”  del càrrec que havia quedat vacant.
Tanmateix aquest caràcter de “provisional”,  a maig de 2017, queda més que en entredit.

Aquest  mateix  mandat  vam  presentar  una  moció  on  proposàvem  la  creació  d’un  espai  de
treball conjunt on, després de fer un anàlisi de necessitats i potencialitats, poguéssim acordar

PREGUNTA 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 AL COS DE LA GUÀRDIA URBANA DE REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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un nou model  de seguretat  pel  nostre  municipi.  També hem demanat  en diferents  ocasions
poder participar de la Junta Local de Seguretat. Ambdues propostes negades per la totalitat de
grups municipals.

Els  darrers  dies  ha  aparegut  una  carta  anònima  on  des  del  cos  es  denuncien  situacions
d’extrema  gravetat  basades  en  amenaces  a  qui  no  sanciona  suficient,  coaccions  a  qui  no  fa
hores  extres,  situacions  d’abús  de  poder  de  diferents  càrrecs  i  una  situació  inaguantable  i
totalment impossible de comptabilitzar amb un bon funcionament del cos en qüestió i,  fins i
tot,  d’incompliment jurídic.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP pregunta:

1/ Quin va ser el procediment seguit per contractar el cap de la Guàrdia Urbana de Reus?

2/  Aquesta persona té els estudis necessaris pel càrrec assumit?

3/  Es  convocarà  la  plaça  de  cap  de  la  GU  abans  de  finalitzar  els  primers  6  mesos  acordats
d’aquest  2017?

4/  Quants  expedients  disciplinaris  oberts  contra  agents  de  la  Guàrdia  Urbana  han  finalitzat
amb  sanció  o  justificant  el  motiu  d’aquests?

5/ Com s’ha resolt el fet que es prohibís al Síndic de Greuges fer la seva feina a la comissaria
de Reus?

6/ Quin criteri s’utilitza per valorar la quantitat de sancions que posa un/a agent de la GU?

7/ Quin percentatge de les informacions aparegudes a la carta anònima enviada als regidors i
regidores d’aquest ajuntament han comprovat que sigui cert?

8/ Per què va negar l’assistència del Senyor Pagès a la CISGE quan el nostre grup municipal va
demanar la seva presència per escoltar la seva versió i esclarir dubtes?

9/ S’ha informat al conseller d’Interior de la Generalitat durant la seva visita recent a Reus per
participar de la Junta de Seguretat Local, de la problemàtica feta pública aquests darrers dies
en relació a la Guàrdia Urbana per part d’agents?

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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11 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

Durant  el  ple  celebrat  el  passat  17  de  febrer  del  2015  La  Candidatura  d’Unitat  Popular  va
formular  una  pregunta  en  relació  al  servei  de  la  neteja  de  la  ciutat  en  la  que,  entre  d’altra
informació  que  es  demanava,  la  CUP  feia  la  següent  pregunta:
“Quina  és  la  informació  concreta  que  es  cerca  per  part  de  l’Ajuntament  amb  aquest
seguiment?”

Per part del regidor competent es va entrar al  detall  del  nom de l’empresa i  quines funcions
havia  de  desenvolupar  a  nivell  general,  entre  les  que  incloïa  el  control  del  servei,  a  més
d’incidir  que  era  per  a  tres  mesos,  tanmateix  des  del  Grup  Municipal  demanem  acotar  una
mica  més  aquesta  informació.

En relació al que s’ha exposat, el Grup Municipal de la CUP pregunta:

PREGUNTA 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 AL CONTROL EXERCIT SOBRE EL SERVEI  DE
NETEJA VIÀRIA I  RECOLLIDA DE RESIDUS A REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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1/ Entrant al  detall  dels serveis que presta aquesta empresa de control:  l’empresa comprova
que els serveis i  les certificacions es corresponguin a la realitat del servei que presta FCC?
2/ Més concretament, l’empresa de control de qualitat comprova les sortides que es fan de nit
per part de l’empresa FCC?
3/ Quan finalitzarà aquesta feina de control?
4/ L’Ajuntament està fent una previsió del control del servei i el cost que aquest tindrà en cas
d’un  nou  contracte,  que  haurà  d’estar  supeditat  al  risc  i  ventura,  o  en  el  seu  defecte  a  la
normativa  reguladora  europea  24/2014/UE

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

Pàgina 2 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:2017020871
Data: 11-05-2017 09:50:31

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 11/5/2017
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 201735F4BB219983162BA9C5773F17E435CC77567EAC0511095039



11 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 Pleno del 15 de julio de 2016 aprobó con el voto a favor de CiU, ERC, Ara Reus, Cs, PSC y PP,
y la abstención de la CUP, una moción presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos para
abrir la convocatoria del concurso para cubrir la plaza de Inspector de la Guardia Urbana de
Reus.  En  sus  acuerdos,  la  moción  concretaba  que  el  concurso  se  tenía  que  convocar  con  la
previsión de que la plaza de Inspector estuviese cubierta durante el primer semestre de 2017.

Sin  entrar  a  valorar  la  veracidad  de  los  hechos,  la  semana  pasada  varios  medios  de
comunicación  se  hicieron  eco  de  las  quejas  expuestas  por  miembros  de  la  Guardia  Urbana
que, consultadas por alguno de los medios, citaron la falta de un inspector que tenga la plaza
en propiedad como uno de los principales problemas del cuerpo.

Este jueves hemos podido leer en prensa declaraciones del Alcalde de Reus en relación a esta
cuestión, en las que decía textualmente: “Convocaremos el concurso cuando sea oportuno. De
momento, no lo considero prioritario”.

Una vez más, vemos como el Alcalde de Reus hace caso omiso de lo que aprueba el Pleno

PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   CIUDADANOS  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  12/05/2017  REFERENT  A  EL  CONCURSO  PARA  CUBRIR  LA  PLAZA  DE
INSPECTOR  DE  LA  GUARDIA  URBANA  DE  REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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municipal, hecho que desde Ciudadanos consideramos gravísimo e irregular. Por todo ello, el
Grupo Municipal de Ciudadanos formula las siguientes

¿Tiene previsto el Alcalde dar cumplimiento a lo aprobado por el Pleno y convocar de una vez
por todas el concurso para cubrir la plaza de Inspector de la Guardia Urbana?
¿Por qué aún no se ha dado cumplimiento a esta moción, que incluso el equipo de gobierno y
el Alcalde votaron a favor?
¿Qué circunstancias han cambiado desde que se aprobó la moción el 15 de julio de 2016 hasta
ahora para no cumplirla?
¿Por  qué  el  Alcalde  y  su  equipo  de  gobierno  reiteradamente  y  por  costumbre  hacen  caso
omiso de los acuerdos que toma el Pleno municipal a iniciativa de los grupos de la oposición?

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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11 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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