
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  3  de  gener  de  2017  s'ha  aprovat  l'avantprojecte  de  la  nova  Llei  de  Comerç,  Serveis  i
Fires  de  Catalunya  que  actualitza  les  diferents  normatives  en  matèria  de  comerç  i  d'altres.

Reus  com  a  referent  de  ciutat  comercial  en  la  província  de  Tarragona  restarà  a  canvis
substancials  en  la  seva  política  comercial  envers  l´  actualització  dins  el  nou  marc  normatiu
que  s'establirà,  per  això  el  Partit  Popular  formula  al  Ple  les  següents  Preguntes,

1.- Quins canvis normatius afecten ja de forma directa al nostre model comercial reusenc i de
serveis amb aquest avantprojecte de llei?

2.-  S'ha  establert  un  calendari  de  reunions  amb  el  sector  comercial  implicat,  per  debatre
aquests  canvis?

3.- Si és afirmativa, podrà explicar la data que s'establiran aquestes reunions?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 23/01/2017 REFERENT A ENVERS L´ AVANTPROJECTE DE LLEI
DE COMERÇ, SERVEIS I FIRES DE CATALUNYA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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4.-  Com afecta el  nou avantprojecte al  sector Firal,  amb referència directa a Fira de Reus i  la
seva gestió?
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19 Gener 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

S'ha adjudicat el contracte per la redacció del pla específic de la bicicleta a Reus, una qüestió
que en ajudarà a  dissenyar,  connectar,  resoldre,  motivar,  i  vetllar  el  futur  de la  nostra ciutat
amb el compromís adquirit per desenvolupar una ciutat de referència en l'ús de la bicicleta i
altres aspectes mediambientals.
Mentre  s'executa  aquest  pla  ja  hi  han  ens  ha  arribat  queixes  envers  l'alçada  del  carrer  Joan
Busquets  i  Crusat  amb  sortida  a  la  carretera  d'Alcolea  on  l´  ubicació  d'un  "mappy
promocional" ubicat  a l´ entorn del carril  bici  dificulta la visualització de reincorporació dels
cotxes cap a la mencionada carretera, per això el Partit Popular formula al Ple el següent prec,

1. Que es millori aquest punt de visualització que afecta els conductors i es revisin altres punts
de la xarxa del carril bici existent pensant amb la seguretat dels usuaris.

1. Que es millori aquest punt de visualització que afecta els conductors i es revisin altres punts
de la xarxa del carril bici existent pensant amb la seguretat dels usuaris.

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 23/01/2017 REFERENT A ENVERS MILLORA VISUALITZACIÓ ENVERS
CARRIL BICI CTRA. D´ ALCOLEA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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19 Gener 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 any 2017 en l'àmbit sanitari local ja afecten de manera precisa al dinamisme i qualitat
assistencial  del  nostre  centre  de  referència  Hospital  de  Sant  Joan  de  Reus  (HUSJR)  en
deteniment  dels  usuaris  i  el  personal  sanitari  perquè  es  tancarà  aquest  any  passat  2016  en
dèficit  un  fet  que  de  nou  consolida  la  falta  de  criteri  i  execució  en  la  política  sanitària  de  la
gestió  de  la  Sra.  Noemí  Llauradó,  presidenta  del  Grup  Salut  i  el  Pla  Estratègic  del  Camp  de
Tarragona 2016-2020, liderat per al Conseller Comí per això el Partit Popular formula al Ple les
següents Preguntes

1.- Quin és data d'avui la previsió del dèficit de l'hospital de Sant Joan de Reus (HUSJR) d'aquest
2016?

2.- Quina informació o conclusió s'han debatut a Taula creada per la gestió compartida cap al
HUSJR entre la Generalitat de Catalunya i l¨ Ajuntament de Reus?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 23/01/2017 REFERENT A ENVERS TANCAMENT DELS COMPTES
DEL HUSJR 2016.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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3.- Resta garantida l'assistència sanitària en el servei d'Urgències aquest 2017, davant els fets
ocorreguts  aquest  mes  de  desembre  del  2016  davant  la  pèssima  gestió  i  previsió  realitzada
per  part  de  la  màxima  responsable  i  el  seu  equip  directiu?
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19 Gener 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 ple de l’ajuntament de Reus va aprovar per unanimitat el passat mes de novembre la moció
del PSC en la qual es demanava a la Generalitat la remodelació de l’estació d’autobusos. El text
reclamava  instar  a  la  Generalitat  incloure  una  partida  als  pressupostos  del  2017  per  a  la
redacció  del  projecte,  en  coordinació  amb  els  serveis  tècnics  de  l'Ajuntament  de  Reus,  per
modernitzar  les  seves  instal•lacions,  millorar  la  qualitat  del  servei  als  usuaris  i  afavorir  la
interconnexió  de  serveis,  un  cop  entri  en  funcionament  el  baixador  de  Bellisens.

Aquest mes de gener hem sabut que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha previst als
seus  pressupostos  la  redacció  de  projectes  per  millorar  una  desena  d’estacions  arreu  de
Catalunya.  Però  la  de  Reus,  un  any  més,  ha  quedat  fora  d’aquesta  planificació.  Un  fet
especialment  greu si  es  té  en  compte  que la  1a  tinent  d’alcalde  de  l’Ajuntament,  Montserrat
Vilella,  és diputada de Junts pel  Si  al  Parlament i,  per tant,  forma part  del  govern autonòmic.

-Quines gestions va fer la 1a tinent d’alcalde i diputada Montserrat Vilella perquè la Generalitat

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PSC AL/A LA
PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  23/01/2017  REFERENT  A  LA  REMODELACIÓ  DE  L’ESTACIÓ
D’AUTOBUSOS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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inclogués el projecte de remodelació de l’estació d’autobusos de Reus als pressupostos per al
2017, complint un acord de Ple?

-Quina  ha  estat  la  justificació  del  departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  per  no  incloure  el
projecte  de  l’estació  de  Reus  als  pressupostos?
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20 Gener 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

De fa un temps, els grups municipals podem consultar tota la documentació dels expedients
que  es  tracten  als  plens  en  format  electrònic.  Això  ha  suposat  una  pas  endavant  molt
important,  que  evita  despeses  innecessàries  en  fotocòpies  i  estalvia  molt  de  temps  i
duplicitats,  ja  que  no  cal  escanejar  uns  documents  que  ja  existeixen  en  suport  digital.

Malgrat  això,  els  expedients  de  les  Comissions  Informatives  encara  s’han  de  consultar  en
suport  paper,  la  qual  cosa  suposa un inconvenient  perquè,  a  més,  només hi  ha  una còpia  a
Secretaria  a  disposició  de  tots  els  Grups  Municipals.

-Que l’Ajuntament agiliti els tràmits perquè tota la documentació en relació als expedients dels
temes que es tracten a les Comissions Informatives puguin ser consultats en format electrònic,
de la mateixa manera que els expedients del Ple.

PREC  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  DEL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL DEL DIA 23/01/2017 REFERENT A EXPEDIENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

En  conversaciones  mantenidas  con  el  Gobierno  municipal  acerca  de  la  conveniencia  de
renunciar  a  favor  de  Metrovacesa  (ahora  Merlin  Properties  SA)  al  uso  de  un  espacio  de  998
metros cuadrados en el edificio del centro comercial La Fira, se nos ha puesto de manifiesto
como  argumento  a  favor  de  la  citada  cesión  tanto  el  elevado  coste  mensual  que  desde
noviembre  de  2015  viene  soportando  el  Ayuntamiento  de  Reus  en  concepto  de  gastos  de
servicios comunes y tributos del  centro comercial,  como la imposibilidad de ceder el  uso del
citado local  a terceros.

 A tal  efecto,  nos han sido mostradas un total  de 14 facturas emitidas por Metrovacesa SA y
Merlin  Properties  SA  desde  noviembre  de  2015  hasta  diciembre  de  2016  contra  el
Ayuntamiento de Reus por el concepto de “gastos de comunidad”, cuyo importe global suma la
cifra  de 121.084,45 euros,  sin  haber  observado que exista  consignación presupuestaria  para
las mismas, ni en el presupuesto de 2016 ni en la propuesta de presupuestos para 2017. Por
otra  parte,  hemos  podido  comprobar,  a  la  vista  de  la  documentación  facilitada,  que  en
ninguno  de  los  contratos  firmados  con  Metrovacesa  SA  aparece  la  imposibilidad  de  ceder  a
terceros  el  uso  del  local,  siendo  que  tal  limitación,  la  asume  unilateralmente  por  primera  y
única  vez  el  concejal  Sr.  Marc  Arza  con  motivo  de  la  firma  del  acta  de  recepción  del  citado

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL
DEL  DIA  23/01/2017  REFERENT  A  EL  LOCAL  QUE  EL  AYUNTAMIENTO  TIENE  EN  EL  CENTRO
COMERCIAL  “LA  FIRA”

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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local.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula las siguientes PREGUNTAS:

¿Qué tratamiento contable ha dado el Gobierno municipal a las facturas emitidas desde enero
de  2016  hasta  la  actualidad  por  Metrovacesa  SA  y  Merlin  Properties  SA  y  que  se  hallan  en
poder del Ayuntamiento de Reus?
¿A  qué  partida  concreta  del  presupuesto  de  gastos  de  2016  ha  imputado  el  Gobierno
municipal el importe de las facturas emitidas por Metrovacesa SA y Merlin Properties SA por el
concepto de gastos de comunidad del local?
¿Puede detallar  el  Gobierno municipal  los  conceptos  e  importes  específicos  que se  engloban
en el concepto genérico “gastos de comunidad” que se hace constar en las facturas?
¿Por  qué  motivo  se  asume  por  parte  de  un  concejal  la  imposibilidad  de  ceder  el  local  a
terceros con motivo de la firma de un acta de recepción?
¿En qué contrato o acuerdo plenario se sustenta la inclusión de la citada cláusula de renuncia
de derechos en un documento de trámite como un acta de recepción?
¿Ha cuantificado económicamente el Gobierno el coste de la renuncia de derechos efectuada
unilateralmente por el concejal Sr. Marc Arza con motivo de la firma del acta de recepción?
¿Se  ha  planteado  el  Gobierno  la  posibilidad  de  instar  la  revisión  de  oficio  por  motivos  de
nulidad del contenido de la cláusula de renuncia de derechos efectuada unilateralmente por el
citado concejal con motivo de la firma del acta de recepción?
El  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos  pide  que  se  le  facilite  también  por  escrito  la  respuesta  a
todas estas preguntas.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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20 Gener 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  passat  mes  de  desembre  es  va  presentar  al  Museum of  the  City  of  New York  la  col·lecció
“Art, vi i territori”, formada per deu caixes de vi del Priorat pintades per artistes catalans. Entre
d’altres,  l’acte  va  comptar  amb  la  presència  de  l’alcalde  de  Reus,  Sr.  Carles  Pellicer,  i  de  la
regidora de Cultura, Sra. Montserrat Caelles. Segons s’ha donat a conèixer, l’objectiu d’aquest
acte va ser presentar els vins del sud de Catalunya als distribuïdors de vi i sommeliers de Nova
York. Dies després, la col·lecció també es va mostrar a la galeria d’art Anquins de Reus.

Davant els dubtes que ens sorgeixen al voltant d’aquest viatge a Nova York, el Grup Municipal
de Ciutadans formula les següents PREGUNTES:

Han  finançat  l’Ajuntament  de  Reus  o  algun  dels  seus  organismes  o  societats  dependents  les
despeses d’aquest viatge de l’Alcalde i la regidora de Cultura a Nova York?
En cas afirmatiu, quin cost ha suposat per a les arques municipals?
Quina és la participació de l’Ajuntament de Reus en el projecte “Art, vi i territori”?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL
DEL DIA 23/01/2017 REFERENT A LA PRESENTACIÓ DE LA COL·LECCIÓ “ART, VI I  TERRITORI” A
NOVA YORK

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Tenint en compte que la col·lecció es va presentar poc després a la galeria Anquins de Reus,
era necessari que l’Alcalde i la regidora de Cultura es desplacessin a Nova York per participar
en la presentació d’un projecte que no és iniciativa d’aquest Ajuntament?
No  creu  l’Alcalde  que  la  ciutadania  podria  considerar  aquest  viatge  com  una  promoció
encoberta  d’una  galeria  d’art  privada  feta  amb  diners  públics?
Considera l’Alcalde que el fet que aquesta col·lecció de vins esmenti a Gaudí és motiu suficient
per justificar el viatge a Nova York de dos membres del govern de la ciutat de Reus?
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20 Gener de 2017

SIGNATURA
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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  podido  comprobar  que  existen  numerosas
irregularidades y desperfectos en el pavimento de algunas zonas del Barrio Gaudí, como es el
caso de la plaza de la Sagrada Familia, que tiene socavones que provocan fácilmente caídas a
cualquier transeúnte. Algo parecido sigue ocurriendo con el estado del paseo de la Boca de la
Mina.  Además,  aún está pendiente asfaltar el  solar habilitado como párquing de los bloques
Cobalt,  Blau y de la calle Badalona.

Ante esto, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula las siguientes PREGUNTAS:

¿Tiene  previsto  el  equipo  de  gobierno  dar  solución  al  mal  estado  del  pavimento  de  las  tres
zonas  citadas  anteriormente?
Si es así, ¿cuándo piensa llevarlo a cabo?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL
DEL DIA 23/01/2017 REFERENT A EL ESTADO DEL PAVIMENTO EN ZONAS DEL BARRIO GAUDÍ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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