
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 curtmetratge Timecode, dirigit per Juanjo Giménez i produït per l’Escola de Cinema de Reus
(ECIR), porta un recorregut immillorable: ha guanyat ja la Palma d’Or al Festival de Cannes i el
Premi  Goya  al  Millor  Curtmetratge,  i  també  és  candidat  a  l’Oscar  al  Millor  Curtmetratge  de
Ficció.  El  nom de Reus  ha  estat  sempre  present  allà  on  el  curtmetratge  s’ha  presentat  i,  per
això,  s’ha  donat  una notòria  projecció  a  la  nostra  ciutat  de  forma gratuïta.

L’any  2012,  el  curt  El  Barco  Pirata,  de  Fernando  Trullols,  va  guanyar  el  Premi  Goya  al  Millor
Curtmetratge  de  Ficció,  produït  per  Bastian  Films,  productora  en  la  qual  col·labora  l’ECIR.  A
l’actualitat, i en paral·lel al fenomen de Timecode, l’ECIR segueix treballant en nous projectes i
segueix demostrant el talent que sorgeix de l’Escola, un talent que Reus ha d’aprofitar, donar
suport i fomentar.

D’altra  banda,  el  Ple  del  3  de  juny  de  2016  va  aprovar  la  creació  de  la  Reus  Film  Office,  un
organisme  per  a  la  promoció  econòmica  i  de  ciutat  que  permetria  promocionar  Reus  a  la
indústria cinematogràfica i també a nivell turístic i cultural. Pel moment, creiem que el govern
local no ha donat cap pas perquè aquesta Film Office sigui una realitat, mentre que altres

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL
DEL DIA 17/02/2017 REFERENT A LA REUS FILM OFFICE I L’ESCOLA DE CINEMA DE REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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consistoris de la zona sí que han mostrat interès pel projecte.

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

Ha  dut  a  terme  l’equip  de  govern  algun  pas  per  iniciar  el  procés  de  creació  de  la  Reus  Film
Office?
En cas negatiu, quan pensa fer-ho?

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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15 Febrer 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 Grupo Municipal de Ciudadanos ha recibido quejas de los vecinos del barrio de Mas Iglesias
sobre  la  falta  de  iluminación  en  el  parque,  el  túnel  que  conecta  con  el  hospital  y  el  paso
elevado  de  la  vía  del  tren.

Además,  pese a que respondiendo a una pregunta de Ciudadanos el  concejal  de Vía  Pública
explicó en la Comisión Informativa de Servicios de Territorio y Urbanismo del 14 de noviembre
de  2016  que  los  parques  infantiles  de  la  ciudad  se  limpian  unas  tres  o  cuatro  veces  a  la
semana, dichos vecinos también nos han trasladado que existe a diario mucha suciedad en el
parque Mas Iglesias.

Es por eso que el Grupo Municipal de Ciudadanos formula los siguientes RUEGOS:

Que se instale en los lugares anteriormente mencionados más iluminación, para así

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA  17/02/2017  REFERENT  A  LA  FALTA  DE  ILUMINACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EN  ZONAS  DE
MAS  IGLESIAS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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proporcionar seguridad a los vecinos de Mas Iglesias.
Que se incremente la frecuencia del servicio de limpieza en el parque Mas Iglesias.
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15 Febrer 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

Atès  que  el  president  de  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya  (FMC),  Sr.  Xavier  Amor,  del
PSC, ha estat novament imputat, en aquest cas, per una de les peces separades -en concret, la
número 25- pel cas de corrupció anomenat Mercuri.

Atès  que  aquesta  imputació  és  resultat,  segons  sembla,  de  tota  una  sèrie  de  pagaments
realitzats per part d'aquesta entitat municipalista a un càrrec del PSC per uns suposats treballs
d’assessoria  externa,  no  realitzats  en  cap  moment  i,  per  tant,  essent  injustificat  el  seu
pagament.

Atès  que  no  és  la  primera  vegada  que  aquesta  entitat  municipalista  és  notícia  per  causes
obertes de corrupció i manca de transparència. Cal recordar que l'any 2014 l'actual president
de la FMC, Sr. Xavier Amor, ja va tenir que declarar com a imputat pel presumpte cobrament
de sobresous camuflats en forma de dietes, amb un total de 44 alcaldes involucrats.

Atès que l'Ajuntament de Reus és membre de la  Federació de Municipis  de Catalunya (FMC),
aportant anualment una quota de 20.000 euros.

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA  17/02/2017  REFERENT  A  L’ADHESIÓ  DE  L’AJUNTAMENT  DE  REUS  A  LA  FEDERACIÓ  DE
MUNICIPIS  DE  CATALUNYA  (FMC)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans formula els següents PRECS:

Primer.  Que,  com  a  institució  adherida  i  com  a  mesura  de  transparència  i  regeneració
democràtica,  l’Ajuntament  de  Reus  comuniqui  formalment  a  la  Federació  de  Municipis  de
Catalunya, abans de quinze dies, la petició de destitució del Sr. Xavier Amor del seu càrrec de
president de la FMC.
Segon.  Que  s’elevi  al  proper  Ple  ordinari  de  la  Corporació  un  punt  al  seu  ordre  del  dia  que
demani  la  revisió  de  la  continuïtat  o  no  d’aquest  Ajuntament  com  a  institució  adherida  a
aquesta  entitat  municipalista.
Tercer.  Que es  traslladin  aquests  acords  a  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya  (FMC)  i  al
seu  president  i  Junta  Directiva.

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

Com sabem, arran de l’acord de pressupostos de l’any 2016, la CUP va pactar amb l’equip de
govern  una  sèrie  d’acords  un  dels  quals  es  referia  a  realitzar  un  procés  participatiu  que
permetés  als  ciutadans  de  Reus  seleccionar  el  destí  del  25%  del  pressupost,  –estimat  en
750.000  €–,  de  la  dotació  del  Pla  d’Inversions  per  al  2017.

Ja  fa  unes  quantes  setmanes  el  nostre  grup  va  presentar  una  proposta  amb  unes  bases
treballades  per  tirar  endavant  aquest  procés  participatiu  a  la  regidora  Montserrat  Flores.

Per això, preguntem:

1– Per quan la regidora té previst començar a fer realitat aquest acord?
2-  En cas que ja s’hagi iniciat, en quina part del procés es troba?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DE LA CUP AL/A LA
PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  17/02/2017  REFERENT  A  L’ACORD  SOBRE  PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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15 Febrer 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  servei  de  Neteja  Viària  i  recollida  de  residus,  en  el  cas  de  Reus  en  mans  de  l’empresa
Fomento de Construcciones y Contratas des de l’any 1967 –antiga FOCSA-, compta en tots els
municipis on la gestió d’aquest servei està externalitzada amb un equip tècnic municipal que
és qui efectua el control i vetlla per tal que l’empresa concessionària acompleixi amb el servei
pel qual és contractat,  ja que és l’administració pública qui en darrera instància ha de vetllar
perquè un servei públic essencial,  com aquest és el  cas,  funcioni com correspon.

En el cas de Reus, aquest control s’exerceix per part de plantilla assignada al Departament de
Medi Ambient i consta de 5 treballadors municipals.

En el  marc  del  debat  polític  obert  sobre quin  model  de gestió  del  servei  de  la  neteja  viària  i
recollida  de  residus  ha  de  tenir  Reus  en  el  futur,  ha  arribat  a  coneixements  d’aquest  grup
municipal  que s’estan produint  un seguiment i  control  extra,  no realitzat  per treballadors de
l’Ajuntament,  en el  servei  prestat  per part  dels  treballadors de la  neteja.

Amb la finalitat de cercar un procés transparent i d’evitar forats foscos tal com va ocórrer

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DE LA CUP AL/A LA
PLE MUNICIPAL DEL DIA 17/02/2017 REFERENT A AL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE
RESIDUS A REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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durant  la  licitació  l’any  2009  de  l’actual  contracte,  el  Grup  Municipal  de  la  CUP  presenta
aquestes  preguntes  en  relació  al  que  s’ha  descrit:

- El  govern  municipal  té  notícia  d’aquests  seguiment  per  part  de  persones  no
treballadores municipals en el  servei de la neteja viària i  recollida de residus? En cas que així
sigui, hi té part l’Ajuntament?
- En cas que aquests siguin per decisió del govern, pot indicar els motius pels quals s’ha
fet amb els serveis d’alguna empresa externa per tal de controlar el servei de la neteja viària i
recollida  de  residus,  atès  que  ja  hi  ha  treballadors  de  l’Ajuntament  que  tenen  encomanada
aquesta  tasca?
- Quina  és  la  informació  concreta  que  es  cerca  per  part  de  l’Ajuntament  amb  aquest
seguiment?
-  Pot indicar el nom de l’empresa que està realitzant aquesta tasca, fitxa tècnica i el cost
d’aquest servei de control del servei de la neteja viària i recollida de residus?

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

En  la  comissió  passada  de  Serveis  a  les  Persones  se’ns  va  respondre  a  una  pregunta  que
nosaltres  havíem  registrat  prèviament  amb  nº  201700491  en  referència  al  mecenatge  de  la
Capital  de  la  Cultura  on  requeríem  la  següent  informació:  un  llista  de  totes  les  empreses
col•laboradores  i  l’aportació  econòmica  de  cadascuna.

La resposta de la regidora Caelles només es va referir a dos mecenes: La Caixa, que ha fet una
aportació de 100.000 € i Vermuts Miró: 65.000 més material de marxandatge.

La  sorpresa  del  nostre  grup  municipal  va  ser  que  no  se’ns  va  proporcionar  l’aportació
econòmica concreta ni de Repsol, ni de Port de Tarragona ni de Fomento de Construcciones y
Contratas  que  tanmateix  apareixen  en  igualtat  de  condicions  en  la  promoció  de
l’esdeveniment.

La  resposta,  segons  la  regidora  Caelles  va  ser  que  no  hi  ha  l’aportació  econòmica  concreta
perquè encara no s’ha signat cap conveni. També segons la regidora aquesta és un acció usual
en estratègies de marquèting comercial.

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DE LA CUP AL/A LA
PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  17/02/2017  REFERENT  A  A  L'ESCLARIMENT  PER  PART  DE
L'AJUNTAMENT  DEL PAPER D'ALGUNES EMPRESES MECENES DE LA CAPITAL DE LA CULTURA
CATALANA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Al nostre entendre les empreses que vulguin patrocinar qualsevol iniciativa, haurien de signar
un contracte  previ.  Altrament,  des  de  l’Administració  pública  estem promocionant  empreses
privades de franc i per tant fomentem la connivència amb interessos privats, a més d’incórrer
en un greuge deslleial amb les empreses que sí que han signat un conveni.

Malgrat que no ho acceptem, intuïm que a Repsol se li  té una deferència perquè contribueix
amb  altres  patrocinis,  El  Port  de  Tarragona  perquè  l’Ajuntament  forma  part  d’una  AIE,
conjuntament  però,  en  cap  cas  trobem  justificació  per  a  què  FCC  hi  tingui  el  mateix
protagonisme,  sense  constància  d’aportacions.

Per tot això, el grup municipal de la Cup preguntem:

1–És cert  senyora Caelles que vostè va dir  que no hi  havia un compromís econòmic amb les
tres empreses esmentades?

2–Ens pot justificar concretament perquè se’ls eleva a la categoria de patrocinadors, quan en
realitat no ho són?

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

Aquest 2017 es preveu un molt bon any turístic a la nostra demarcació i Reus haurà de sumar
esforços  en  aquest  àmbit  per  seguir  consolidant-se  com  a  punt  de  referència  cultural,
comercial  i   lúdic

Un  dels  aspectes  de  tot  govern  municipal  es  el  de  vetllar  per  el  compliment  de  la
reglamentació i  revisar les diferents ofertes inclosa la turística envers pisos turístics i  de mes
modalitats  ja  que  avui  per  avui  el  sector  hoteler  local  esta  desenvolupant  i  aposta  per  la
qualitat  en  benefici  de  la  ciutat,  per  tot  això  el  Partit  Popular  de  Reus  formula  aquestes
preguntes  al  Ple,

Primer.- Quantes llicencies de allotjament turístic disposa la ciutat de Reus?
Segon.-  Quants  expedients  s’han  obert  per  incompliment  de  la  normativa  que  regula  els
apartaments  turístics  a  la  nostra  ciutat?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 17/02/2017 REFERENT A ENVERS APARTAMENTS TURÍSTICS A
REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Tercer.-  Si  no  s´  obert  cap  expedient,  ha  rebut  queixa  l’ajuntament  de   Reus  d’alguna
comunitat  de  veïns  per  apartaments  turístics  fora  de  la  reglamentació?
Quart.- Si és afirmativa, quantes comunitats s’han adreçat per aquesta situació?
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16 Febrer 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

La creació dels Plans Comunitaris del Barris Barrri Gaudi i Samt Josep Obrer es van establir per
desenvolupar  i  dinamitzar  els  mencionats  barris,  han  passat  els  anys  i  l'anterior  legislatura
amb el govern del Partit Popular es va crear la Regidoria de Convivència i Immigració on  vam
impulsar noves línies de treball  i  de sensibilització en matèria de Convivència,  per tot això el
Partit  Popular de Reus formula les següents preguntes?

Primer.- Quines noves línies de treball d´ àmbit general s'han establert aquesta legislatura als
Plans Comunitaris del Barri Gaudi i Sant Josep Obrer i quina d'elles ja està en funcionament?
Segon.-  Te  previst  continuar  desenvolupant  la  campanya  "Reus  conviu"  amb  el  suport  de  la
FAVR?
ercer.- Si no té previst desenvolupar la campanya "Reus conviu" quina és la línia especifica en
matèria de Convivència, que s'establirà?
Quart.- Quina és la previsió d'aportacions econòmiques de la Generalitat de Catalunya envers

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  17/02/2017  REFERENT  A  ENVERS  PLANS  COMUNITARIS
BARRIS  SANT  JOSEP  OBRER   I  BARRI  GAUDI  DE  REUS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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els Plans Comunitaris del Barri Gaudi i Sant Josep Obrer per aquest 2017?
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16 Febrer 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

Dotar,  potenciar  i  vetllar que els veïns de Reus visquin on visquin tinguin tracte per igual és
prioritari,  aquesta és el  posicionament que defensa el  Partit  Popular de Reus,  els  veïns de la
Urbanització  Aigüesverds  ens  han  demanat  que  formulem  aquesta  petició  per  l´  ubicació
d'uns  jocs  infantils  a  la  mencionada  urbanització  petició  que  recollim  i  traslladem  a  la
Regidoria de Via publica, és per tot això que el Partit Popular de Reus formula el següent Prec:

Únic:  -  Que  s´  ubiquin  jocs  infantils  a  la  zona  d'AV  Palmeres  amb  carrer  Baladrers,  a  l´
urbanització  de  Golf  Aigüesverds  de  Reus,  que  segons  tenim  entès  es  tracta  d'un  solar  de
propietat  municipal.

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS AL/A
LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  17/02/2017  REFERENT  A  ENVERS  UBICACIÓ  JOCS  INFANTILS
AIGÜESVERDS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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16 Febrer 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 Comissió informativa de Serveis a la Persona del passat 13 de febrer va aprovar els preus
públics de les sortides i activitats de les escoles bressol municipals.
A la nostra pregunta sobre quins mitjans posa l’Ajuntament a l’abast de les famílies usuàries
amb pocs recursos perquè aquesta oferta d’activitats sigui assequible per a tothom i tots els
infants  de  la  ciutat  tinguin  l’oportunitat  de  participar  en  aquestes  activitats  educatives,  la
regidora  d’Ensenyament  va  explicar  que  hi  havia  una  partida  d’ajuts  d’urgència  per  aquest
concepte.

-Quantes sol•licituds d’ajuts d’urgència s’han rebut per aquest concepte, especificat per cursos
(2012/13- 2013/14-2014/15- 2015/16)?
-Quantes sol•licituds han estat acceptades (en aquests mateixos cursos)?
-Quantes s’han denegat i el motiu (en aquests mateixos cursos)?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  17/02/2017  REFERENT  A  AJUTS  D’URGÈNCIA  PER  A  LES  ACTIVITATS  I
SORTIDES  QUE  FAN  LES  ESCOLES  BRESSOL  MUNICIPALS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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