
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

Davant la proximitat del suposat referèndum d’independència que el Govern de la Generalitat
vol  celebrar  l’1  d’octubre,  cal  que  tots  els  reusencs  sàpiguen  quines  són  les  intencions  del
govern  municipal  al  respecte.

En les ocasions que s’ha preguntat a l’Alcalde sobre aquesta qüestió, ha respost amb evasives
com quan en el Ple del passat 6 de juliol va dir “faré el que toqui quan calgui”, sense concretar
si permetrà i facilitarà que Reus participi en aquesta consulta il·legal.

Per tot això, el  Grup Municipal de Ciutadans demana a l’Alcalde de Reus que respongui amb
un “sí”  o un “no” a les següents PREGUNTES:

Cedirà l’Alcalde de Reus a la Generalitat el cens electoral per a la celebració del referèndum de
l’1 d’octubre?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL
DEL DIA 15/09/2017 REFERENT A EL “REFERÈNDUM” DE L’1 D’OCTUBRE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Facilitarà l’Alcalde de Reus els  mitjans necessaris  per a la  realització d’aquesta consulta,  com
ara espais  municipals  i  personal  de l’Ajuntament?
En  el  cas  que  el  Tribunal  Constitucional  anul·li  la  normativa  emanada  del  Parlament  de
Catalunya que pretén donar cobertura legal  al  referèndum, acatarà la sentència del  Tribunal
Constitucional  o pensa desobeir-la?

07 Setembre de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

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 (només en cas que actueu en representació del sol.

SANCHEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

El passat 28 d’agost, respecte l’1O, vam tenir coneixement a través d’un mitjà de comunicació
que el Govern de la Generalitat estava sol·licitant mitjançant “contactes informals” als alcaldes
catalans que elegissin les persones que faran la funció de coordinadors, és a dir, enllaç entre
els Ajuntaments i l’Administració electoral (en aquest singularíssim cas, la Generalitat).

Respecte  el  9N,  la  Sentència  del  Tribunal  Constitucional  de  data  11  de  juny  del  2015  va
estendre  la  il·legalitat  de  les  actuacions  de  la  Generalitat  no  només  a  l’acte  formal  de  la
convocatòria  del  referèndum  del  9N  (que  no  es  va  produir),  sinó  que  declarava  la
inconstitucionalitat  de  “tots  els  actes  i  actuacions  de  preparació  per  a  la  celebració  de
l’esmentada  consulta,  així  com  qualsevol  altra  actuació  no  formalitzada  jurídicament,
vinculada  a  la  referida  consulta”.

La  resolució  deixa  clar,  per  tant,  que  les  “actuacions  no  formalitzades  jurídicament”  però
encaminades  a  la  consecució  d’un  objectiu  declarat  inconstitucional  -com  un  referèndum
sobre  la  independència-  poden  ser  prova  de  càrrec  jurisdiccional  per  a  la  imputació  de  la
comissió  d’un  o  diversos  il·lícits  penals  (desobediència,  malversació,  sedició…).

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL
DEL DIA 15/09/2017 REFERENT A LA COORDINACIÓ DE L’AJUNTAMENT AL “REFERÈNDUM” DE
L’1 D’OCTUBRE

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

Ha  existit  algun  contacte  entre  la  Generalitat  o  qualsevol  persona  o  entitat  directament  no
vinculada  amb  l’Administració  amb  algun  representant  d’aquest  Ajuntament  per  sol·licitar  el
nomenament  de  coordinadors  per  a  la  celebració  del  referèndum  de  l’1  d’Octubre  a  Reus?
En cas afirmatiu, quines persones han realitzat aquest contacte i quina ha estat la resposta del
govern municipal?

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

07 Setembre de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

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 (només en cas que actueu en representació del sol.

SANCHEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

La pàgina web municipal, en el seu apartat d’Empresa, Formació i Ocupació, inclou informació
sobre l’Observatori Econòmic de l’Ajuntament, així com fitxers que es poden descarregar amb
dades sobre ocupació. No obstant això, els informes d’ocupació publicats més recents són els
de gener de 2015, de manera que la informació no està actualitzada.

D'altra  banda,  també a  la  pàgina  web municipal,  en  l'apartat  de  Transparència,  els  informes
d'intervenció  publicats  més  recents  sobre  el  Compte  General,  la  sostenibilitat  financera,
l'avaluació del compliment de la Regla de la Despesa i l'avaluació del compliment de l'objectiu
d'estabilitat pressupostària són els referents a l'any 2014, de manera que aquesta informació
tampoc està actualitzada.

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

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA  15/09/2017  REFERENT  A  LES  DADES  PUBLICADES  DE  L’OBSERVATORI  ECONÒMIC  DE
L’AJUNTAMENT  I  A  LA  WEB  DE  TRANSPARÈNCIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Que es  procedeixi  a  l’actualització  dels  fitxers  publicats  a  l’apartat  de l’Observatori  Econòmic
de la pàgina web municipal i s’hi pengin els corresponents informes d’ocupació, i que es vagin
publicant mensualment d’ara en endavant.
Que s'actualitzi la publicació dels informes d'intervenció a la web municipal de Transparència i
s’afegeixin tots els corresponents als exercicis 2015 i 2016.

12 Setembre de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

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 dia 7 de setembre del 2017 , Sr. Carles Pellicer, alcalde de Reus, va signar un manifest
on l´ ajuntament de Reus, cediria locals per al referèndum il•legal.
Aquesta  setmana  passada,  el  Grup  Municipal  del  PPC  de  Reus,  va  registrar  carta  dirigida  a
l'alcalde i el govern exposant que qualsevol cessió d'espais electorals d'un referèndum il•legal
atempta contra la legalitat vigent i  incompleix les resolucions del Tribunal Constitucional, per
aquest motiu formulem les següents preguntes al Ple:

Primer.-  L´  alcalde  de  Reus,  té  previst  el  dia  d'avui  cedir  els  locals  per  la  celebració  d'un
referèndum  no  legal  tal  com  va  anunciar?
Segons.- Si és afirmativa, ens podrà facilitar tota l´ informació que s'ha enviat a la Generalitat,
donant la resposta, per aquest motiu?
Tercer  .-  Podrà  lliurar  als  grups  municipals  de  la  corporació  municipal  el  manifest  que  ha
signat  en  representació  de  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 15/09/2017 REFERENT A ENVERS CESSIÓ DE LOCALS 1O DEL
2017.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

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:2017045899
Data: 13-09-2017 17:26:53

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 13/9/2017
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2017B8182BC52BC7A4D3EAB1AF7D781E176BECEFCCB90913172656



13 Setembre de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

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:2017045899
Data: 13-09-2017 17:26:53

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 13/9/2017
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2017B8182BC52BC7A4D3EAB1AF7D781E176BECEFCCB90913172656



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

L'ajuntament de Reus a través de les Brigades Municipals disposa de taules, cadires, escenaris
que prèvia sol•licitud d'entitats culturals i associacions veïnals poden demanar per al seu ús.

La  cessió  d'aquest  material  públic  comporta  una  organització  i  costos  a  l'erari  públic  on  les
entitats sense ànim de lucre i prèviament registrades poden utilitzar sense costos d'utilització.

Aquests dies hem visualitzat que Brigades Municipals hi  han instal•lat escenaris i  cadires per
actes independentistes i  per aquest motiu formulem el ple les següents preguntes;

Primer - Quines entitats o associacions culturals han demanat ús d'aquest material públic per
realitzar actes independentistes?
Segon-  Aquestes  entitats  o  associacions  culturals,  actualment  resten  registrades  al  Registre
d´Entitats  de  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 15/09/2017 REFERENT A ENVERS UTILITZACIÓ DE MATERIAL
PÚBLIC DE L'AJUNTAMENT DE REUS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Tercer – Si és negativa, en quin dret es lliura material públic per un ús partidista amb càrrec a
l'erari municipal, a entitats no registrades al corresponent registre d'entitats municipal?

13 Setembre de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

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

Últimament  diferents  barris  de  Reus,  han  manifestat  la  seva  indignació  per  l’incivisme  que
patim a la nostra ciutat, aquest fet no es tracta d´ una situació puntual, al contrari , afecta tota
la ciutat i va en augment, mentre el govern municipal no té la capacitat de gestionar aquesta
situació.

Per altre costat també hem de manifestar, les constants queixes dels veïns pel servei de neteja
viaria, sobretot als nostres barris i polígons.

La  passada  legislatura,  el  govern  del  Partit  Popular  va  implantar,  mesures  completaries  de
reforç a l'estiu i el seu resultat va ser molt satisfactori en tota la ciutat en neteja viaria, així com
la  Regidoria  de  Convivència  i  Immigració  va  impulsar  una  campanya  cívica  a  la  nostra  ciutat
per  tal  de  mantenir-la  neta.

El Grup Municipal del PPC de Reus ha rebut queixes reiterades de veïns que ja no saben que
han de fer davant aquesta situació i ens afirmen que les comunicacions via queixa s'allarguen,
sense una resposta clara i definida, és per aquest motiu que formulem al Ple les següents

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  15/09/2017  REFERENT  A  ENVERS  INCIVISME  I  SERVEI  DE
NETEJA  VIARIA  A  REUS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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preguntes,

Primer.-  Quins canvis  ha sofert  l´  implantació del  quadrant  de reforç  impulsat  per  al  govern
del  Partit  Popular  envers la  neteja  viaria  i  recollida d'escombraries a  la  ciutat  de Reus?

Segon.- Si hi ha canvis substancials en el corresponent quadrant, podria explicar perquè i quin
son els motius d'aquests?

Tercer.- Podrà lliurar als grups municipals de la corporació municipal a la propera Comissió de
Territori i Urbanisme del corresponent quadrant vigent del 2017?

Quart.- Quines línies d'actuació s'estan duent a terme ara com ara amb motiu de l´ increment
de l'incivisme a la nostra ciutat?

Cinquè.- Quantes queixes per motius d'incivisme durant l'any 2017, s'han registrat ara com ara
?

Sisè.- Preveu el govern municipal mesures complementàries, si és afirmatiu quines?

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

13 Setembre de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

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

Una  de  les  principals  funcions  dels  grups  de  l’oposició  és  el  control  de  l’acció  de  govern.
Perquè  això  sigui  possible,  necessitem  informació  que  sol•licitem  en  forma  d’instàncies
dirigides  als  diferents  departaments  de  l’Ajuntament,  a  les  comissions  informatives  o,
directament,  als  regidors.

El  ROM,  en  el  seu  article  35,  estableix  el  dret  de  tots  els  regidors  i  regidores  a  obtenir
informació d’àmbit municipal que es trobin a mans dels serveis de la corporació i que resultin
necessaris per al desenvolupament de la seva funció.

Però  es  dóna  la  circumstància  que  aquest  grup  municipal  ha  enviat  múltiples  instàncies  als
diferents departaments de la casa que o bé, no han estat respostes, o la informació que ens
ha arribat és esbiaixada o incompleta.

Es  tracta  d’una  situació  anòmala  i  sense  manca  de  justificació  que  dificulta  i  distorsiona  la
nostra  funció  de  controlar  i  fiscalitzar  la  tasca  de  l’equip  de  govern.

PREC  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  15/09/2017  REFERENT  A  A  LA  MANCA  DE  RESPOSTA  A  LA  INFORMACIÓ
SOL•LICITADA  PER  AQUEST  GRUP  MUNICIPAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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1.-  Que  l’equip  de  govern  expliqui  els  motius  pels  quals  hi  ha  un  bon  nombre  d’instàncies
presentades  per  aquest  grup  municipal  sense  contestar.
2.-  Que  tota  la  informació  sol•licitada  pendent  es  lliuri  amb  caràcter  urgent  aquest  mes  de
setembre.

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

14 Setembre de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

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

El  passat  mes  de  juny,  la  Generalitat  de  Catalunya  va  concedir  una  pròrroga  d’un  any  per  a
l’execució de les obres de millora dels barris Sol i  Vista i  Immaculada incloses dins la Llei  del
Pla Barris.

En  aquell  moment,  l’Ajuntament  va  ratificar  la  seva  voluntat  d’engegar  les  obres  que
comportaran  una  inversió  d’un  milió  d’euros  que  assumiran,  a  parts  iguals,  la  conselleria  de
Política  Territorial  i  Obres  Públiques  i  l’Ajuntament  de  Reus.

Tenint en compte que es tracta de la darrera oportunitat des que el pla va arrencar l’any 2009
si  no es vol  perdre el  finançament de la  Generalitat,  que ja  han passat  tres mesos des de la
concessió de la pròrroga i que el termini acaba el mes de juny de 2018, els veïns comencen a
mostrar-se intranquils per unes obres que han patit infinits retards i que a hores d’ara encara
no han començat.

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  15/09/2017  REFERENT  A  LES  ACTUACIONS  DE  MILLORA  PREVISTES  ALS
BARRIS  SOL  I  VISTA  I  IMMACULADA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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1.-  Quan  té  previst  l’Ajuntament  de  Reus  iniciar  les  obres  de  millora  als  barris  Sol  i  Vista  i
immaculada incloses dins el Pla de Barris i quin és el calendari previst per totes les actuacions
que s’hi han de fer?
2.-  Hi  ha  constància  de  l'acord  explícit  amb  les  associacions  de  veïns  respectives  de  les
actuacions  a  realitzar?

14 Setembre de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

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 va preguntar a la darrera Comissió Informativa dades de matriculació
relatives  al  curs  2017-2018.  En  aquell  moment,  el  govern  no  va  facilitar  la  informació  amb
l’argument  que  la  comissió  d’escolarització  encara  no  havia  tingut  temps  d’analitzar-la.

1.-  Quines  són  les  dades  de  matriculació  a  la  ciutat  corresponents  al  curs  2017-2018?
Especificant cursos, grups i ràtios de cadascun dels centres educatius públics i concertats de la
ciutat.
2.- S’ha tancat algun grup respecte al curs anterior? En cas afirmatiu, quants i de quins centres.

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA JUNTA
DE  PORTAVEUS  DEL  DIA  15/09/2017  REFERENT  A  LES  DADES  DE  MATRICULACIÓ  DEL  CURS
2017-2018

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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14 Setembre de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

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 dimarts dia 12 de setembre, després de la massiva i històrica Diada del passat 11 de
setembre  a  Barcelona  i  després  de  la  manifestació  de  la  Diada  convocada  per  l’Esquerra
Independentista  del  Camp  a  la  ciutat  de  Reus  el  mateix  dia,  va  ser  detectada  a  Reus  una
presència evident i nombrosa d’agents del Cos de la Policia Nacional, arribats amb furgonetes
policials  i  que es van arribar a passejar  amb material  antidisturbis i  amb armes llargues pel
centre de la ciutat  de Reus.
Posteriorment han fet evident la seva presència per Reus, sense que ningú, cap càrrec públic
ni cap estament oficial, hagi informat a la ciutadania dels motius d’aquesta presència ni de si hi
ha cap operatiu en marxa.
El  material  antidisturbi  exhibit  i  la  coincidència  d'altres  situacions  similars  arreu  del  país
(maniobres militars a l'Empordà, retorn de la Guàrdia Civil a les rodalies d'alguns pobles de la
nostra  comarca,  presència  de  la  Guàrdia  Civil  armada  a  localitats  del  Maresme...)  semblen
indicar  que  tenen  poc  a  veure  amb  els  operatius  relacionats  amb  el  jihadisme.

Més  aviat  tot  plegat  ho  podem  emmarcar  en  un  moment  històric  definit  per  la  voluntat  del
nostre poble de decidir el seu futur polític, fet que inclou com a contrapartida antidemocràtica

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  15/09/2017  REFERENT  A  LA  PRESÈNCIA  D’AGENTS  DEL
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA ARMATS AQUESTES DARRERES HORES A LA CIUTAT DE REUS
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per part de l'estat espanyol registres a treballadors i seus d’empreses, requeriments a càrrecs
electes,  amenaces  de  multes  milionàries  a  voluntaris  i  de  càrrecs  democràticament  escollits,
limitació  de  premsa  i  intimidació  en  forma  de  desplegament  legal  i  de  tot  tipus.

El grup municipal de la CUP, presenta la següent pregunta:

• Que l’Ajuntament informi i/o esclareixi a la ciutadania i als grups municipals el motiu de
la presència d’aquest dispositiu policial, amb material antidisturbis i armes llargues a la ciutat
de Reus.

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

14 Setembre de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

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  maig,  diversos  col•lectius  del  teixit  social  de  Reus  i  la  plataforma  Despertem  el
Feminisme  amb  el  suport  de  la  regidoria  de  Participació,  Ciutadania  i  Transparència  van
redactar  un  protocol  que  preveu  pautes  d'actuació  contra  qualsevol  agressió  sexista  en  una
festa popular. Amb aquest fet es posava fil a l'agulla d'una campanya de difusió del document
i la seva posada en pràctica a través de punts d'informació, atenció i assessorament.

En la seva presentació es va manifestar que, a partir d'aquell moment, en tot acte lúdic i festiu
que s'organitzés a Reus hauria de comptar amb la presència d'un estand d'atenció (anomenat
'punt  violeta')  per  comunicar  i  combatre  les  agressions  que  es  poguessin  produir  i  que  les
persones  que  en  formessin  part,  haurien  d'estar  formades  en  relació  al  protocol.

Durant els dies de festa,  vam ser coneixedores que hi  va haver problemes a l'hora de cobrir
torns del «punt violeta» i que hi va haver queixes sobre les hores i dies d'obertures de l'estand.

Passat  uns  mesos,  a  pocs  dies  de  començar  les  Festes  de  Misericòrdia,  i  després  de  les
declaracions  de  la  Regidora  Flores  fent  una  valoració  positiva  de  la  posada  en  marxa  del

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  15/09/2017  REFERENT  A  L'APLICACIÓ  DEL  PROTOCOL
CONTRA  AGRESSIONS  SEXISTES  A  LES  FESTES  POPULARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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protocol preguntem:

1. Tenim dates i llocs on s'ubicarà el «punt violeta»?

2. Sabem ja el grup de persones que participaran amb l'assessorament a l'estand?

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

14 Setembre de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

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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