
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  27  de  septiembre  de  2017  la  concejal  Pepa  Labrador  del  Grupo Municipal  de  Ciudadanos
presentó  una  denuncia  ante  la  Guardia  Urbana  de  Reus  sobre  los  carteles  y  pegatinas  que
llenaban  la  plaza  Prim  y  que  publicitaban  y  promovían  la  consulta  ilegal  que  se  había
convocado  para  el  1  de  octubre.

En esta denuncia, la concejal de Cs Reus manifestó que la plaza Prim estaba completamente
empapelada de estos carteles y pegatinas, la mayoría de los cuales llevaban los logotipos de
determinadas  entidades  y  partidos  políticos,  y  recordó  que  estos  hechos  contravenían  el
artículo  16  punto  1  apartado  “a”  de  la  Ordenanza  de  Civismo  de  Reus.

A  fecha  de  hoy,  la  concejal  aún  no  ha  recibido  ninguna  notificación  ni  comunicación  al
respecto  de  esta  denuncia.

Por estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula las siguientes PREGUNTAS:

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL
DEL DIA 09/07/2018 REFERENT A UNA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA
DE CIVISMO

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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¿Qué tramitación o procedimiento administrativo ha seguido esta denuncia?
¿Adoptaron la  Guardia Urbana y/o el  mismo Ayuntamiento de Reus alguna medida para dar
respuesta  a  esta  denuncia  y  sancionar  el  incumplimiento  de  la  Ordenanza  de  Civismo  por
parte  de las  entidades o  partidos políticos  que empapelaron la  plaza Prim en la  fecha antes
citada?
En caso afirmativo, ¿qué medidas se adoptaron?
En  caso  contrario,  ¿por  qué  en  este  caso  el  Ayuntamiento  de  Reus  no  ha  aplicado  la
Ordenanza  de  Civismo  y  no  ha  sancionado  a  quienes  la  han  vulnerado?

04 Juliol de 2018

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 Partit  Popular ha rebut constants queixes de pintades de caire polític i  grafits realitzats en
espais  de  titularitat  privada com en espais  públics  no  autoritzats,  en  aquest  sentit  el  govern
municipal  no fa  complir  les  Ordenances de Civisme y  Via  Publica existents  a  la  ciutat.  Un fet
que  es  un  greuge   compartiu  cap  a  tots  els  veïns  de  Reus  que  si  han  de  complir  amb  les
Ordenances Municipals ,  en aquest sentit el Partit Popular formula les següents Preguntes al
Ple:

Primer.- Quants expedients s´han incoat per part de la Guàrdia Urbana  per incompliment de
les Ordenances per incivisme i via publica?
Segon.-  Quantes  queixes  ha  rebut  el  govern  municipal  per  pintades  i  grafitis  en  espais  de
titularitat  privada  i  en  espais  públics?
Tercer.- Quan preveu el govern municipal, treure les pintades i grafitis en espais no autoritzats
i així fer complir la normativa cívica a la nostra ciutat?
Quart:- Si és negativa aquesta petició, quin es el motiu per no desenvolupar-la?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  09/07/2018  REFERENT  A  ENVERS  PINTADES  I  GRAFITS  NO
AUTORITZATS  A  ESPAIS  PÚBLICS  DE  LA  CIUTAT  DE  REUS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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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 govern municipal ha efectuat millores d´urbanització en el Passeig Mata de Reus incloent-hi
el creixement de places de aparcament en tot el perímetre d´aquesta zona de la ciutat.
El Partit Popular defensa com en el cas del Narri Niloga i carrer d’Antoni Gaudi la zona verda d’
aparcament per els residents, ja que permet que els veïns i comerciants de l’entorn gaudeixin
d’una major  disponibilitat  de les  places existents.  Es   per  aquest  motiu  que el  Partit  Popular
formula al  Ple  les  següents  preguntes:

Primer.-  Es   va  valorar  que l’aparcament  nou i  l’existent  al  passeig  Mata  fos   zona verda per
residents?
Segon.- Si la resposta és  afirmativa, perquè no és va desenvolupar?
Tercer.- L´ampliació de places d´aparcament a la zona, ha sigut a petició dels veïns  o com a
resultat d’un estudi de mobilitat?
Quart:- Si és a través d´un estudi , és podrà lliurar als grups municipal el mateix?
Cinquè.- Com perjudicarà aquesta ampliació de places d´aparcament gratuït  a la zona blava

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 09/07/2018 REFERENT A ENVERS AMPLIACIÓ APARCAMENTS
PASSEIG MATA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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del carrer Ample i al pàrquing  del carrer  Ferran degut a la seva proximitat?

05 Juliol de 2018

SIGNATURA
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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  Partit  Popular  ha  exposat  en  diverses  ocasions,  les  queixes  de  vianants  per  un  mal  us
d’ocupació  de  la  via  publica  envers  les  fruiteries  i  verduleries  que  segons  ens  consta  no
respecten   els   espais  públics  de  la  ciutat.
En aquest sentit  s´ha de vetllar pel compliment de les ordenances municipals vigents i  en la
qüestió que ens ocupa per la Salut Publica degut a l´exposició de fruites i verdures destinades
al consum, es per aquest motiu que el Partit Popular formula les següents Preguntes al Ple:

Primer.- A data d´avui quina taxa paguen les fruiteries per ocupació de via publica?
Segon.- Si és negativa, valora el govern el pagament de algun tipus de taxa d´ocupació de via
publica?
Tercer.- Actualment la Regidoria de Salut Publica ha efectuat inspeccions a fruiteries?
Quart:-  Si  és  afirmativa,  a  quantes i  quants  expedients  s´han obert  per  incompliment  de les
ordenances i/o  de medi  ambient  i/o  de Guàrdia  Urbana?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  09/07/2018  REFERENT  A  ENVERS  TAXA  D´  OCUPACIÓ  VIA
PUBLICA  A  FRUITERIES.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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05 Juliol de 2018

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  Partit  Popular  en  la  negociació  dels  pressupostos  de  l´  any  2016  va  realitzar  diverses
propostes,  una  d’elles  era  la  millora  i  ampliació  dels  vestuaris  del  Club  de  Futbol  «La
Pastoreta».  Donat  que,  tres  anys  després  encara  no  s’han  ni  iniciat  aquestes  obres  el  Partit
Popular  formula  les  següents  Preguntes  al  Ple:

Primer.- A data d´avui com està el procés d´adjudicació per l´ampliació dels vestuaris del Club
de Futbol «La Pastoreta»?
Segon.- Quan es preveu l’inici de les obres?
Tercer.- S´ha traslladat al Club de Futbol, el motiu per retard de les obres?
Quart:- Si és negativa, perquè no s´ha explicat al Club el motiu?
Sisè .- Quant preveu el govern municipal la finalització de les obres?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  09/07/2018  REFERENT  A  ENVERS  DATA  DE  FINALITZACIÓ
VESTUARIS  «LA  PASTORETA»

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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05 Juliol de 2018

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.

MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

L'avinguda de Salou és una de les artèries més transitades tant d'entrada com de sortida de la
nostra  ciutat.  Aquesta  via  limitada  a  una  velocitat  de  50km/h,  regulada  per  semàfors  i  amb
controls  puntuals  de  velocitat,  no  semblen  suficients  per  fer  reduir  la  velocitat  d'alguns
vehicles que circulen per aquesta zona.  Cal  recordar que a l'alçada del  número 127 es troba
l'escola bressol municipal El Margalló. Superar el límit de velocitat, a més d'una infracció, és un
perill pels vianants a banda del soroll que comporta.
Aquest grup municipal ha rebut les queixes dels veïns de la zona manifestant que són molts
els vehicles que superen aquest límit de velocitat

Que s’instal•li un sensor de velocitat al semàfor de l’avinguda de Salou amb el carrer de Pere
Cavallé Llagostera perquè efectuï el canvi de verd a vermell quan detecti un vehicle que superi
la velocitat màxima de la via, amb la finalitat de reduir la velocitat en aquesta zona.

PREC  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL DEL DIA 09/07/2018 REFERENT A LA INSTAL•LACIÓ D’UN SENSOR DE VELOCITAT AL
SEMÀFOR DE L’AVINGUDA DE SALOU AMB EL CARRER DE PERE CAVALLÉ LLAGOSTERA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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05 Juliol de 2018

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.

MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

Al barri Juroca, just a l'avinguda Astorga, hi ha un parc que disposa d’una zona infantil. Aquesta
és oberta, sense cap tanca de protecció, que pot posar en perill la seguretat dels més petits en
una possible distracció dels seus pares o de la persona que els vigila.

Que  s'instal•li  a  la  zona  infantil  del  parc  del  barri  Juroca  (Avinguda  Astorga)  un  tancat  de
protecció  i  evitar  possibles  situacions  de  perill  als  nens  i  nenes  que  l’utilitzen.

PREC  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  09/07/2018  REFERENT  A  LA  INSTAL•LACIÓ   D'UN  TANCAT  A  LA  ZONA
INFANTIL  DEL  PARC  DEL  CARRER  ASTORGA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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05 Juliol de 2018

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.

MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

Els ciutadans i ciutadanes, entitats, empreses, entre altres, que volen presentar documentació,
instàncies  i/o  formularis,  s'han d'adreçar  moltes  vegades  a  l'OAC per  lliurar  a  l’administració
documentació  que  només  pot  ser  registrada  de  manera  presencial,  com  per  exemple  la
llicència  per  desenvolupar  actes  lúdics,  culturals  o  esportius.
Som  coneixedors  que  moltes  entitats  demanen  aquest  tipus  de  llicència  i  que  en  reiterades
ocasions  han  de  perdre  molt  de  temps  a  l'oficina  d'atenció  al  ciutadà  per  registrar  una
sol•licitud, tenint en compte que moltes de les persones que fan aquestes gestions ho fan de
manera voluntària i disposen de poc temps lliure.

Que  s'agilitzi  la  tramitació  digital  d'aquestes  sol•licituds  perquè  es  pugui  fer  de  manera
telemàtica.

PREC  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  09/07/2018  REFERENT  A  A  QUE  S’AGILITZI  LA  TRAMITACIÓ  DIGITAL  DE
SOL•LICITUDS  A  L'OAC

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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05 Juliol de 2018

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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