
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 (només en cas que actueu en representació del sol.

SANCHEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

En el Pleno ordinario de fecha 23 de enero de 2017 el Grupo Municipal de Ciudadanos formuló
una  pregunta  consistente  en  conocer  el  tratamiento  contable  que  se  había  dado  a  las  12
facturas  que  Merlín  Properties  SA  (antes  Metrovacesa)  había  emitido  durante  2016  al
Ayuntamiento en concepto de los gastos de mantenimiento del local situado en el edificio del
Centro Comercial La Fira y cuyo uso se había cedido a este Ayuntamiento.

En el Pleno, el concejal de Urbanismo y Promoción Económica, Marc Arza, respondió que las
12 facturas mensuales de 2016, cada una de ellas de un importe de 8.982,79 euros, así como 2
facturas correspondientes a 2015, sí habían sido registradas y que se estaba en negociaciones
con Merlín Properties SA (la emisora de las mismas) a los efectos de determinar el importe a
que debía hacer frente el Ayuntamiento.

Contrariamente  a  lo  anterior,  no  ha  sido  hasta  el  27  de  febrero  de  2017 (un día  antes  de  la
fecha  límite  para  aprobar  la  liquidación  del  ejercicio  2016),  que  en  virtud  del  Decreto  del
Concejal  de  Hacienda  número  2017002571  se  ha  procedido  a  la  aprobación  del  gasto  que
suponen las citadas facturas, por un importe idéntico al que ya en su día denunció este Grupo

PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   CIUDADANOS  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  06/07/2017  REFERENT  A  LAS  FACTURAS  POR  GASTOS  DE
MANTENIMIENTO  DEL  LOCAL  DEL  AYUNTAMIENTO  EN  EL  CENTRO  COMERCIAL  LA  FIRA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Pàgina 1 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:2017033486
Data: 03-07-2017 15:06:28

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 3/7/2017
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2017D5F6BF3E3D1A5155A717EE2843C973BE5F1EA2B30703150632



Municipal, esto es, 121.084,44 euros.

Por todo esto, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula las siguientes

¿En  qué  ha  consistido  y  cuál  ha  sido  el  resultado  de  la  negociación  con  la  empresa  Merlín
Properties  SA  (antes  Metrovacesa)  a  los  efectos  de  determinar  y/o  rebajar  el  importe  de  las
facturas  mensuales  giradas  por  la  citada  empresa?
¿Por qué se incluyen en la relación de gastos a imputar a 2016 los importes correspondientes
a  los  meses  de  noviembre  y  diciembre  de  2015,  incumpliendo  de  esta  manera  el  principio
contable del devengo, así como lo previsto en el artículo 176 de la Ley de Haciendas Locales y
la Base de ejecución número 40 del Presupuesto de esta corporación?

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

03 Juliol 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:2017033486
Data: 03-07-2017 15:06:28

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 3/7/2017
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2017D5F6BF3E3D1A5155A717EE2843C973BE5F1EA2B30703150632



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 (només en cas que actueu en representació del sol.

SANCHEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

La  Defensora  del  Pueblo  ha  trasladado  a  la  Fiscalía  General  del  Estado  la  actitud
entorpecedora  del  Ayuntamiento  de  Reus  en  lo  que  se  refiere  al  tiempo  de  espera  en  la
respuesta a solicitudes. Según ha dado a conocer la misma Defensora del Pueblo, en fecha 16
de junio de 2016 se dirigió al Ayuntamiento de Reus solicitando información acerca de la queja
de un vecino al cual la grúa municipal le había retirado el coche. Sin embargo, pasado un año
aún no ha recibido ninguna respuesta.

Por todo esto, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula las siguientes

¿Ha dado ya el Ayuntamiento de Reus una repuesta a la Defensora del Pueblo y al particular
que interpuso la queja?
En caso contrario, ¿cuándo tiene previsto hacerlo?

PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   CIUDADANOS  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL DEL DIA 06/07/2017 REFERENT A LA DENUNCIA POR PARTE DE LA DEFENSORA DEL
PUEBLO AL AYUNTAMIENTO DE REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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03 Juliol 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:2017033487
Data: 03-07-2017 15:10:56

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 3/7/2017
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2017F6F8A89C3DB0EDBA3F8483AF026B258C30210C450703151100



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 (només en cas que actueu en representació del sol.

SANCHEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

Encara que pugui haver agents de la Guàrdia Urbana que realitzin de forma rutinària patrulles
per comprovar que es compleix la normativa, el fet és que a la plaça Teresa Miquel i Pàmies,
tot i que jugar a pilota està prohibit per l'Ordenança de Civisme i que aquesta fins i tot preveu
l'aplicació de sancions, la situació no ha canviat. Els veïns que resideixen al voltant de la plaça
Teresa Miquel i Pàmies presenten queixes a l'Ajuntament però no se'ls ha donat una solució.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans formula el següent

Que  l'Ajuntament  de  Reus  dugui  a  terme  les  mesures  necessàries  perquè  a  la  plaça  Teresa
Miquel  i  Pàmies  es  compleixi  l'Ordenança  de  Civisme  i  cessin  les  molèsties  als  veïns.

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUDADANOS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA  06/07/2017  REFERENT  A  LES  MOLÈSTIES  OCASIONADES  A  LA  PLAÇA  TERESA  MIQUEL  I
PÀMIES  PER  JUGAR  A  PILOTA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
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03 Juliol 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 (només en cas que actueu en representació del sol.

MARTIN MARTINEZ, ANDRES

Aquest  Grup  Municipal  ha  conegut  la  queixa  de  la  banda  de  cornetes  i  tambors  “Verge  de
Misericòrdia” de Reus, pel fet que s’ha quedat sense un espai per dipositar els instruments de
percussió.
Aquests  es  desaven  en  un  petit  espai  habilitat  per  a  tal  efecte  al  pavelló  d’esports,  que  la
banda  va  haver  de  desallotjar  arran  de  les  obres  que  s’hi  realitzen,  sense  que  l’Ajuntament
hagi  aportat  una  alternativa  per  solucionar  aquesta  problemàtica,  que  s’està  allargant  en  el
temps.

Que l’Ajuntament de Reus atengui les peticions de la banda de cornetes i  tambors “Verge de
Misericòrdia” i doni una resposta satisfactòria i urgent per tal que l’entitat pugui disposar d’un
espai on desar els instruments, com havia tingut anteriorment.

PREC  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL DEL DIA 06/07/2017 REFERENT A L’HABILITACIÓ D’UN ESPAI PERQUÈ LA BANDA DE
CORNETES I TAMBORS ‘VERGE DE MISERICÒRDIA’ PUGUI DESAR ELS INSTRUMENTS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
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05 Juliol 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 (només en cas que actueu en representació del sol.

DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

El Grup Municipal del Partit Popular formula la següent pregunta per via d’interpel•lació al Sr.
Carles Pellicer i Punyed, Alcalde de Reus al Ple:

Punt únic.- Permetrà l’alcalde que el 1 d’octubre del 2017 es facin servir instal•lacions o mitjans
municipals  per  la  celebració  del  referèndum  que  ha  estat  anunciat  pel  Govern  de  la
Generalitat  de  Catalunya?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 06/07/2017 REFERENT A ENVERS CESSIÓ INSTAL•LACIONS O
MITJANS MUNICIPALS EL DIA 1 D´OCTUBRE DEL 2017.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
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05 Juliol 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 (només en cas que actueu en representació del sol.

DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

El passat divendres dia 7 de juny del 2017, la ANC i Òmnium Baix Camp varen col•locar cartells
independentistes a  dues de les entrades a la ciutat de Reus.

La col•locació dels mencionats cartells en un espai públic per part d’una entitat privada de nou
incompleix  el  marc  normatiu establert,  per  això el  Partit  Popular  formula al  Ple  les  següents
preguntes,

Primer - En base a quin dret, llei o normativa es permet la col•locació d'un rètol d'una entitat
privada en un espai públic?

Segon  -  Que  pensa  fer  al  respecte,  Sr.  Alcalde?.  No  creu  que  Reus  es  mereix  un  altre  tipus
d’indicatiu  per  els  que  ens  visiten?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  06/07/2017  REFERENT  A  ENVERS  LA   COL•LOCACIÓ  DE
CARTELLS  DE  L’A.M.I.  A  REUS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Tercer – Quan pensa fer retirar-los de la via publica?

Quart - Que els dirà a la gran majoria dels reusencs que no pensem com vostès, Sr. Alcalde ?

05 Juliol 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 (només en cas que actueu en representació del sol.

MARTIN MARTINEZ, ANDRES

Aquest  govern  ha  agafat  el  costum  de  no  informar  ni  convidar  els  regidors  de  l’oposició  als
diferents  actes  que  organitza  l’Ajuntament.
En tenim exemples recents, com ara la celebració dels 10 anys de l’escola bressol El Marfull, la
penjada  de  la  bandera  al  balcó  de  la  Casa  Rull  i  lectura  del  manifest  amb  motiu  del  dia  de
l’alliberament  LGTBI  o  els  actes  de  tancament  de  curs  dels  Centres  Cívics,  entre  d’altres.

Que l’Ajuntament de Reus enviï informació setmanal detallada de tots els actes que organitzen
les  diferents  àrees,  així  com  la  invitació  pertinent,  per  tal  que  hi  puguin  assistir  tots  els
regidors  del  consistori

PREC  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  06/07/2017  REFERENT  A  L’ASSISTÈNCIA  DE  REGIDORS  ALS  ACTES  QUE
ORGANITZA  L’AJUNTAMENT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
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05 Juliol 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 (només en cas que actueu en representació del sol.

MARTIN MARTINEZ, ANDRES

L’Ajuntament  de  Reus  disposa  d’una  normativa  que  regula  l’ocupació  de  la  via  pública.  I  en
conseqüència,  d’un  equip  de  persones  que  realitza  les  funcions  d’inspecció  i  control  per  tal
d’evitar  l’incompliment  d’aquest  reglament  i  l’ocupació  il•legal.

1.-  Amb  quina  periodicitat  l’Ajuntament  de  Reus  realitza  inspeccions  per  tal  de  controlar  el
compliment  adequat  de  la  normativa  que  regula  l’ocupació  de  la  via  pública?
2.- Quin és el procediment que segueix l’Ajuntament de Reus des que es detecta una ocupació
il•legal fins a la resolució de l’expedient d’infracció?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 06/07/2017 REFERENT A L’OCUPACIÓ DE LA  VIA PÚBLICA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
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05 Juliol 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 (només en cas que actueu en representació del sol.

LLORENS PEREZ, MARTA

Les associacions són el motor dels municipis. Un municipi que no posa facilitats, recursos i les
institucions per a l’ús de les seves associacions, esdevé un municipi mort.

Després de 30 anys d’emissió sota diferents noms, hem vist com les grans corporacions han
provocat  que  l’actual  La  Nova  Ràdio  hagi  hagut  de  deixar  d’emetre  per  freqüència  FM.
Actualment  la  ràdio  emetia  fent  ús  de  la  freqüència  municipal  de  Castellvell  ja  que  des
d’aquest  Ajuntament  no  s’ha  cedit  la  pròpia,  actualment  en  desús.

Després  de  veure  que  aquest  Ajuntament  i  més  de  50  entitats  s’han  adherit  al  manifest  en
suport  a  La Nova Ràdio,  que la  freqüència  municipal  està en desús i  que gaudim de tots  els
recursos  i  mecanismes  (tècnics,  econòmics  i  humans)  per  poder  facilitar-ne  l’ús,  el  grup
municipal  de  la  Candidatura  d’Unitat  Popular  presenta  les  següents  preguntes:

PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   DE  LA  CANDIDATURA  D'UNITAT
POPULAR AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 06/07/2017 REFERENT A AL MANIFEST EN SUPORT
A LA NOVA RÀDIO I L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE REUS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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- Què preveu fer el govern per donar solució immediata a la demanda de La Nova Ràdio,
a la qual l’Ajuntament de Reus ha fet suport a l’adherir-se al manifest?
- Existeix alguna intenció futura i immediata referent a fer ús de la freqüència municipal,
actualment  en  desús?
- Es  valora  la  possibilitat  de  posar  a  disposició  la  freqüència  municipal,  seguint  els
procediments legals establert, perquè l’associacionisme local pugui fer-ne ús?

05 Juliol 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 (només en cas que actueu en representació del sol.

LLORENS PEREZ, MARTA

El passat dissabte 1 de juliol, diverses alcaldesses i alcaldes van participar en un acte en suport
al referèndum d’autodeterminació previst pel proper 1 d’octubre. Aquest acte comptà amb la
signatura  on  s’assumia  el  compromís  de  posar  a  disposició  els  espais  municipals  i  recursos
necessaris  per  poder  dur  a  terme  la  jornada  esmentada.

L’alcalde Carles Pellicer, alcalde d’una ciutat amb un plenari de majoria independentista no hi
va  participar,  per  tant,  no  va  signar  el  compromís.  En  canvi,  sí  que hi  vam trobar  la  senyora
Montserrat  Vilella.

El grup municipal de la CUP, presenta les següents preguntes:

- Per què l’alcalde Pellicer no va participar-hi i tampoc va signar el compromís?
- Quan realitzarà la signatura assumint el compromís de posar a disposició espais i

PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   DE  LA  CANDIDATURA  D'UNITAT
POPULAR  AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  06/07/2017  REFERENT  A  LA  PARTICIPACIÓ
D’ALCALDESSES  I  ALCALDES  EN  EL  MARC  DE  LA  SIGNATURA  EN  SUPORT  AL  REFERÈNDUM
D’AUTODETERMINACIÓ  DE  CATALUNYA  PREVIST  PEL  PROPER  1  D’OCTUBRE.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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recursos municipals per a la celebració del referèndum de Catalunya?

05 Juliol 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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