
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

LABRADOR BARRAFON, JOSEFA

El  Ple  del  15  de  juliol  del  2016  va  aprovar  una  moció  de  Ciutadans  per  obrir  el  concurs  per
cobrir  la  plaça  d’Inspector  de  la  Guàrdia  Urbana  de  Reus,  amb  l’objectiu  que  aquesta  plaça
estigués coberta durant el primer semestre del 2017. Un altre dels acords aprovats a la moció
va ser convocar 8 places d’agent de la Guàrdia Urbana.

Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans formula les següents PREGUNTES:

En quin estat es troba el procediment de concurs per cobrir la plaça d’Inspector de la Guàrdia
Urbana?
Estan operatius els 8 nous agents de la Guàrdia Urbana?
En cas afirmatiu, quin procediment s’ha seguit per contractar-los i  com s’ha fet la selecció de
personal?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL
DEL DIA 16/03/2017 REFERENT A LA PLAÇA D’INSPECTOR DE LA GUÀRDIA URBANA DE REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

LABRADOR BARRAFON, JOSEFA

El  Grup  Municipal  de  Ciutadans  ha  rebut  queixes  dels  veïns  del  barri  del  Carrilet  sobre  els
problemes  d’higiene  que  provoquen  els  coloms  en  alguns  balcons,  sobretot  els  que  són  de
pisos  buits  propietat  d’entitats  bancàries,  arribant  a  posar  en  risc  la  salubritat.

És per això que el Grup Municipal de Ciutadans formula el següent PREC:

Que  l’Ajuntament  de  Reus  requereixi  als  propietaris  dels  pisos  buits,  especialment  si  són
d’entitats bancàries, per tal de mantenir-los en les condicions de seguretat i salubritat que fixa
la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 16/03/2017 REFERENT A L’ABUNDANT PRESÈNCIA DE COLOMS AL BARRI DEL CARRILET

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

LABRADOR BARRAFON, JOSEFA

El Grup Municipal de Ciutadans ha constatat que continua havent-hi un problema de trànsit a
les  portes  de  l’institut-escola  Pi  del  Burgar  ja  que,  en  els  horaris  d’entrada  i  sortida  dels
alumnes,  són  molts  els  pares  que  van  a  recollir  els  seus  fills  amb  cotxe  i  que  aparquen  en
doble  fila  davant  de  la  mateixa  porta  del  centre,  on  hi  ha  senyals  que  prohibeixen  aparcar.
D’aquesta manera, causen embussos i generen un perill per a la seguretat dels mateixos nens
i  pares,  ja  que  aquests  travessen  pel  mig  dels  vehicles  i  no  hi  ha  una  bona  visibilitat  de  la
calçada. Aquesta situació es podria evitar si els cotxes aparquessin al pàrquing gratuït que hi
ha a pocs metres del centre.

És  per  això  que,  abans  que  es  produeixi  algun  accident  que  haguem  de  lamentar,  el  Grup
Municipal  de  Ciutadans  formula  el  següent  PREC:

Que es demani a la Guàrdia Urbana de Reus que reforci la seva presència a les portes de l’

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 16/03/2017 REFERENT A EL TRÀNSIT DAVANT DE L’INSTITUT-ESCOLA PI  DEL BURGAR

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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institut-escola Pi del Burgar en els horaris d’entrada i sortida d’alumnes, per indicar als pares
dels  nens  que  no  aparquin  en  doble  fila  davant  de  la  porta  del  centre,  sota  risc  de  sanció
econòmica, i per informar-los que ho facin a l’aparcament gratuït que hi ha a pocs metres de
l’institut-escola.

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:2017011733
Data: 14-03-2017 10:33:02

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 14/3/2017
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2017786F81B79987E15AC3CFA830A9A899412F5C06A20314103308



14 Març 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

Vist el moviment d’aquests últims mesos, quant a tancament de negocis comercials al centre
de Reus i  vist  que els comerços nous que s’hi  instal•len es reparteixen,  almenys de moment,
entre dos sectors com l’òptica i la telefonia mòbil, la nostra candidatura es mostra preocupada
per la sostenibilitat del comerç tradicional dels carrers principals.

Quan ja fa més d’un any de l’obertura de La Fira, preguntem:

1/Hi  ha  un  registre  d’altes  i  baixes  de  comerços  del  centre  des  de  l’obertura  del  centre
comercial  fins  ara?

2/Reus  Promoció  està  fent  alguna  diagnosi  de  present  i  de  futur  de  les  causes  d’aquests
abandonaments?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DE LA CUP AL/A LA
PLE MUNICIPAL DEL DIA 16/03/2017 REFERENT A AL TANCAMENT I/O OBERTURA DE BOTIGUES
AL CENTRE DE REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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3/Reus Promoció té cap pla específic pel comerç al conjunt de la ciutat?

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:2017011867
Data: 14-03-2017 13:51:19

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 14/3/2017
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 201792591AC7A79EB2E5E744121C34F45C2F3F9ECE8B0314135125



14 Març 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

L’actual  accés  als  entrenaments  de  futbol  base  que  es  realitzen  al  camp  annex  a  l’estadi
municipal provoquen l’afluència de molts vehicles que estacionen al raval de Sol i Vista. Sovint,
ocupen  la  plaça  d’aparcament  reservada  als  minusvàlids  o  la  rampa  existent  a  la  vorera
destinada a cadires de rodes, cotxets de nens petits, etc, provocant un greu perjudici als veïns
del barri.

-Que l’Ajuntament estudiï i prengui les mesures necessàries per regular l’ocupació del raval Sol
i  Vista,  per  tal  que  durant  els  entrenaments  de  futbol  base,  l’estacionament  de  vehicles  no
provoqui  perjudici  als  veïns  de  la  zona.

PREC  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  16/03/2017  REFERENT  A  L’ESTACIONAMENT  DE  VEHICLES  AL  RAVAL  DE
SOL  I  VISTA  DURANT  ELS  ENTRENAMENTS  DE  FUTBOL  BASE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

Darrerament,  el  Grup Municipal  ha  detectat  diverses  incidències  relacionades  amb el  correu
electrònic.
En un primer cas, el portaveu del grup, Andreu Martín, no va rebre la convocatòria de reunió
com a representant de SIRUSA, com en ocasions anteriors. La resposta tècnica va ser que es
va deure a un problema del servidor de l’Ajuntament, que no va reconèixer aquell correu com
un mail de confiança.
En un segon cas, el passat 31 de gener, es va enviar un correu al Reus Deportiu per confirmar
l’assistència  del  portaveu  a  un  partit  de  futbol  que,  segons  el  departament  de  Protocol  del
club,  no  es  va  rebre.
Així com el primer cas va quedar aclarit amb una resposta concreta, demanem un aclariment
de què va passar en el segon cas i quina va ser la gestió per part del servidor informàtic.

-Hi ha constància que el correu electrònic enviat el dia 31 de gener, a les 12:25h, a l’adreça

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  16/03/2017  REFERENT  A  A  DIVERSES  INCIDÈNCIES  DETECTADES  AL
CORREU  ELECTRÒNIC

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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protocol@cfreusdeportiu.com  (i  amb  còpia  al  regidor  d’Esports  Jordi  Cervera)  va  sortir  del
servidor  de  l’Ajuntament?
-H ha constància que aquest correu electrònic va arribar al Reus Deportiu?
-Hi ha constància de si es va obrir, es va mantenir tancat o es va rebutjar?
-Existeix  documentació  tècnica  que  acrediti  totes  les  respostes  (amb  horaris)  i  d’altra  que
aporti qualsevol informació significativa que pugui explicar per què el correu no va arribar al
seu destinatari?
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15 Març 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

Contribuir a la millora envers implantació de petites intervencions tàctiques pot crear un gran
impacte  en  l'àmbit  local  i  d'efectes  de  millora  de  la  seguretat  per  tot  això  el  Partit  Popular
formula  al  Ple  el  següent  prec:

Que la Regidoria de Via publica i Regidoria de Medi Ambient avaluïn aplicació de sensors per
detectar  el  moviment  de  transeünts  i  vehicles  als  passos  de  vianants  mes  conflictius  de  la
ciutat perquè activin una senyal lumínica d’avis als conductors,   i  que aquesta proposta sigui
inclosa a la pròxima Comissió de Territori  i  Urbanisme.

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 16/03/2017 REFERENT A ENVERS OBSERVACIONS I MILLORES ALS
PASSOS DE VIANANTS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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15 Març 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 2 de 2
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:2017011921
Data: 15-03-2017 09:08:27

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 15/3/2017
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 201798DFFA3206348E8ADB840E748F8FE6205086A5150315090834



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  passat  dia  8  de  febrer  al  consell  de  polítiques  de  gènere  ens  van  presentar  les  activitats
envers  el  Dia  Internacional  de  la  Dona  durant  el  mes  de  març
La nostra sorpresa va ser que en aquesta programació, hi havia tres actes que realitzava ERC,
dues a través de les regidories que tenen la competència ERC i una conferència

La  regidora   Montserrat  Flores,  en  el  mateix  Consell  ens  va  convidar  ha  participar-hi,  a  tots
aquells grups Municipals o be altres entitats,  aclarint que no hi havia  cap inconvenient però
només  teníem  5  dies  per  presentar  una  activitat,  perquè  havia  de  sortir  imprès  el
corresponent programa un fet que ja denota que aquest any des de el Casal de les Dones s'ha
polititzat  una  part  de  la  programació,  es  per  tot  això  el  Partit  Popular  formula  aquestes
preguntes:

1. A quines i quantes entitats de Reus, la Regidoria de Participació a través del Casal de la

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  16/03/2017  REFERENT  A  ENVERS  PROGRAMACIÓ  DIA
INTERNACIONAL  DE  LA  DONA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Dona va cursar petició de col•laboració per celebrar el Dia Internacional de la Dona i quina va
ser la resposta de les mateixes?

2. La Regidoria de Participació a través del Casal de la Dona, en quina data va cursar petició a
les  formacions  polítiques  reusenques  i  a  quines  per  incloure  actes  en  la  programació  en  el
marc  Dia  Internacional  de  la  Dona?

3.  En  el  marc  d'Itinerari  "Tasques  tradicionalment  femenines"  del  dia  13  de  març  de  2017,
quantes  persones  s'han  inscrit?

4. Quina és la valoració de la regidora de Participació de la politització del Casal de la Dona que
enguany s'emmarca a incloure un acte independentista?
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15 Març 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  passat  divendres  dia  4  de  març  de  2017,  el  regidor  Marc  Arza   en  representació  del
consistori municipal, va assistir a l'assemblea General del´ AMI que es va realitzar a Palamós,
en  el  transcurs  de  la  mateixa  el  MH  Carles  Puigdemont,  president  de  la  Generalitat  de
Catalunya, va realitzar les següents afirmacions."Ja sé que esteu preparats" en clara referència
al procés independentista per tot això el Partit Popular formula aquestes preguntes:

1.  Quines  instruccions  ha  rebut  l´  Ajuntament  de  Reus,  perquè  el  MH  President  de  la
Generalitat  de  Catalunya  hagi  fet  aquestes  afirmacions?

2. El govern de l'ajuntament de Reus resta amb l´ incompliment il•legal o vers el compliment
de la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

3. Quants diners ha pagat i en quin estat és troba el pagament de quota que ha de satisfer el

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  16/03/2017  REFERENT  A  ENVERS  ASSISTÈNCIA  ASSEMBLEA
GENERAL  AMI  A  PALAMÓS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Ajuntament de Reus a l´ AMI a data d´ avui?
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15 Març 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

El passat 23 de febrer del 2017 va sortir a la llum la sentència que comporta la declaració de
nul•litat  de  l'acomiadament  i  la  immediata  readmissió  d'una  treballadora  i  delegada  sindical
davant de la demanda judicial  interposada per l'empresa municipal  Reus Esport i  Lleure que
pertany a l'Ajuntament de Reus.

Aquest  i  la  direcció  de  l'empresa  citada  van  presentar  una  demanda  judicial  en  referència  a
l'acusació d'aquesta treballadora per transgressió de la  bona fe contractual  i  abandonament
del  seu lloc  de feina.

Tot  aquest  procés  judicial  s'ha  realitzat  a  partir  de  fons  públics  i,  per  tant,  ha  repercutit  de
manera  negativa  en  totes  les  reusenques  i  els  reusencs  de  maneres  molt  diferents;
contractació de serveis d'investigació privada, encàrrec a un treballador del consistori durant
la  seva  jornada  laboral  de  la  vigilància  de  l'ús  per  part  d'aquesta  treballadora  dels  recursos
informàtics  corporatius,  contractació  d'un  advocat  extern  per  tal  de  resoldre  el  cas  entre
d'altres.

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DE LA CUP AL/A LA
PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  16/03/2017  REFERENT  A  LA  SENTÈNCIA  DE  NUL.LITAT  DE
L'ACOMIADAMENT D'UNA TREBALLADORA DE L'EMPRESA MUNICIPAL REUS ESPORT I  LLEURE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Per tot això i davant de la reiterada negativa per part de l'actual gerent de Rellsa, Luis Alberto
Rodriguez i el seu ex-president Joaquim Enrech com l'actual president Jordi Cervera a facilitar-
nos  aquesta  informació  tant  a  través  del  Consell  d'administració  de  l'empresa,  quan  hi
formàvem part, com per part de l'Ajuntament; ens veiem, ara més que mai, amb el deure de
formular les següents preguntes:

Atès  que  vam  fer  el  registre,  el  dia  3  de  març,  d'una  pregunta  en  relació  al  cost  del  bufet
d'advocats  Salom que ha  representat  l'Ajuntament  de  Reus  en  el  citat  procediment  judicial  i
que pensàvem que se'ns donaria la resposta el passat dilluns dia 13 de març en el context de
la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, preguntem, altre cop, quants diners
ha costat el servei del bufet d'advocats Salom?

Es  va  contractar  un  altre  advocat,  a  més  del  servei  del  bufet  anteriorment  citat,  quan  ja  es
compta amb un servei d'assessoria jurídica tant a l'empresa Rellsa com a l'Ajuntament? Si és
que sí,  quin n'és el cost total d'aquest servei extra?

Quin és el cost total i  final de la contractació de l'empresa JLG Detectives que va fer el servei
d'investigació privada durant el seguiment de la treballadora i que un inici se'ns va respondre
que va costar 4000 euros?

Quin membre o quins membres, amb noms i cognoms i càrrec, de l'empresa municipal Rellsa i
de  l'Ajuntament  van  decidir  contractar  aquest  servei  i  en  van  autoritzar  el  cost?  Quin  dia
exacte  es  va  realitzar  l'inici  de  la  investigació?

Per què mai se'ns va facilitar el redactat fidel de l'acta -ja que no reflectia realment el que es va
dir- de l'últim Consell d'Administració al qual vam assitir les conselleres de la CUP quan se'ns
va explicar com s'havia transmès de manera coercitiva a la resta de treballadores de Rellsa per
part del gerent Luis Alberto Rodriguez si es tornava a repetir, per part d'algun altre treballador,
la “suposada” mala praxis de la treballadora denunciada?

Quina  productivitat  cobra  el  Sr.  Luis  Alberto  Rodriguez  per  la  seva  tasca  com  a  gerent  de
Rellsa?

Qui decideix a quin treballador i per quins motius/criteris se li fa un "expedient reservat"?
Quin històrics "d'expedients reservats" hi ha a l'ajuntament?
Per  què  un  correu  electrònic  anònim  que  rep,  un  diumenge,  al  correu  corporatiu,  el  Sr.
Enrench que no segueix la via ordinària de queixes i suggeriments que ofereix qualsevol de les
plataformes corporatives de l'ajuntament de cada regidoria, dóna lloc a un expedient reservat,
a  fer  que  s'involucrin  els  serveis  jurídics  municipals  (Marta  Raspall),  els  serveis  informàtics
(Òscar  Hellín)  i  també  dóna  lloc  a  la  contractació  d'una  agència  de  detectiu?
Quines explicacions han donat el gerent de Rellsa i el director general de l'Ajuntament pels 2

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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rastrejos de les dependències de Direcció i RRHH de Rellsa al Consell d'Administració ?
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15 Març 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

Vista  la  sentència  que  afavoreix  la  treballadora  en  la  nul•litat  del  seu  acomiadament  i  en  la
reincorporació al  seu lloc de feina, es parla d'una sèrie d'irregularitats que la treballadora va
comunicar  a  càrrecs  de  gerència  i  presidència  sobre  el  mal  funcionament  de  l'Empresa
Municipal  Rellsa.  Per  tot  això  preguntem:

Sr.  Cervera,  vostè  es  va  reunir  en  el  mandat  anterior  amb  Dolors  Aguas  quan  aquesta  era
delegada sindical  de Rellsa i  li  va manifestar una sèrie de irregularitats que a la sentència es
demostra  que  aquests  fets  eren  reals  i  objectivament  demostrables?  Sí  o  No?  Què  va  fer  al
respecte?  Va  ometre  el  seu  deure  de  perseguir  les  pressumptes  irregularitats  o  delictes?

Sr.  Pellicer,  vostè  es  va  reunir  en  el  mandat  anterior  amb  Dolors  Aguas  quan  aquesta  era
delegada  sindical  de  Rellsa  i  li  va  manifestar  una  sèrie  de  regularitats  que  a  la  sentència  es
demostra  que  aquests  fets  eren  reals  i  objectivament  demostrables?  Sí  o  No?  Què  va  fer  al

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DE LA CUP AL/A LA
PLE MUNICIPAL DEL DIA 16/03/2017 REFERENT A PRESSUMPTES IRREGULARITATS DE RELLSA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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respecte? Va ometre el seu deure de perseguir les pressumptes irregularitats o delictes?

Sr. Pellicer, per què el Sr. Solé mai va contestar els correus en els que la Sra. Dolors Aguas li
manifestava aquestes irregularitats que en la sentència es veuen que s'han demostrat?
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15 Març 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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