
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 Grupo Municipal de Ciudadanos ha recibido varias quejas de vecinos del Paseo Prim y del
Paseo Misericordia por las actitudes incívicas de algunos participantes en la rúa del Carnaval,
ya que en vez de utilizar los lavabos públicos que se instalaron,  hicieron sus necesidades en
medio de la calle o en los portales de los edificios, generando así mucha suciedad y mal olor
que  han  afectado  de  forma  muy  directa  a  algunos  vecinos.  Ciudadanos  también  tiene
constancia  de  que  alguna  asociación  de  vecinos  ha  presentado  en  los  últimos  años  varias
instancias  en  el  Registro  del  Ayuntamiento  por  estos  mismos  motivos.

Pese a que este año se han instalado lavabos públicos a lo largo del Paseo Prim y no sólo en la
zona  de  la  Plaza  de  la  Pastoreta,  tal  y  como  propuso  Ciudadanos  en  la  última  reunión  del
consejo del  Instituto Municipal  Reus Cultura,  no se instaló ninguno en el  Paseo Misericordia,
de manera que los participantes del Carnaval no pudieron utilizarlos a su paso por esta zona.
Además,  algunos vecinos  se  han quejado de la  falta  de  efectivos  de la  Guardia  Urbana para
evitar  estos  comportamientos  incívicos.

El artículo 19 de la Ordenanza de Civismo de Reus establece que está prohibido hacer las

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL
DEL  DIA  02/03/2018  REFERENT  A  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LA  ORDENANZA  DE  CIVISMO
DURANTE  EL  CARNAVAL
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necesidades  fisiológicas  en  los  espacios  públicos  de  la  ciudad  y  cualifica  de  especialmente
grave que se hagan en “espacios de gran afluencia o frecuentados por menores”, como podría
considerarse la rúa del Carnaval.

En este sentido, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula las siguientes PREGUNTAS:

¿Cuántos lavabos públicos se instalaron a lo largo de todo el recorrido de la rúa del Carnaval y
cómo estaban distribuidos?
¿Cuántas  sanciones ha impuesto la  Guardia  Urbana durante el  Carnaval  por  incumplimiento
del  artículo  19  de  la  Ordenanza  de  Civismo  de  Reus,  es  decir,  por  hacer  las  necesidades
fisiológicas  en  la  calle?

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

26 Febrer 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 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 Grup Municipal de Ciutadans desconeix si  finalment l’Ajuntament va pagar la quantia total
de les factures per despeses de comunitat del local que el consistori tenia al Centre Comercial
La Fira,  unes factures que ascendien a 121.000 euros i  de les quals  l’equip de govern estava
negociant  una  rebaixa  en  el  pagament  amb  Merlin  Properties  SA,  concessionària  del  Centre
Comercial.

A més, Ciutadans també desconeix a quin exercici es van imputar aquestes factures.

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

Com van finalitzar les negociacions amb Merlin Properties SA sobre la quantia a pagar de les
factures  pendents  de  despeses  de  comunitat  del  local  que  tenia  l’Ajuntament  al  Centre
Comercial La Fira? Es va arribar a algun tipus d’acord per rebaixar la quantia?
S’han reconegut comptablement aquestes factures? A quin exercici i a quina partida

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL
DEL  DIA  02/03/2018  REFERENT  A  LES  FACTURES  PER  DESPESES  DE  COMUNITAT  DEL  LOCAL
QUE  TENIA  L’AJUNTAMENT  AL  CENTRE  COMERCIAL  LA  FIRA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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pressupostària han estat imputades?
En cas afirmatiu, han estat pagades?

26 Febrer 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

El carrer Mare Tersa Guasch, que va del carrer de Balmes porta al raval de Robuster, no té un
senyal que prohibeixi als vehicles girar a l’esquerra en arribar a aquest vial.
Hi ha un senyal de sentit obligat a la dreta, col.locat a la façana del raval situada just enfront
d’aquest carrer que ,  potser no resulta prou visible,  atès que aquest grup municipal ha estat
testimoni de com una conductora es posava en contradirecció,  girant a l’esquerra.

-Que s’afageixi un senyal de prohibit girar a l’esquerra en aquest vial, just la cantonada, on ja
n’hi ha una de cedeixi el pas.

PREC  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  05/03/2018  REFERENT  A  AL  CARRER  MARE  TERESA  GUASCH

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

La pàgina web de l’Ajuntament, en el seu apartat de Polítiques de participació, disposa d’una
secció  on  informa  dels  11  consells  municipals  existents,  estructurats  en  funció  de  la  seva
temàtica.
En aquest espai s’especifica que s’hi pot trobar enllaçada la darrera acta de la reunió realitzada
de  cada  consell.  Però  en  aquests  moments  s’hi  troben  les  de  les  reunions  realitzades  l’any
2016.

-Que  l’Ajuntament  actualitzi  la  secció  dedicada  als  consells  municipals,  enllaçant  les  actes
aprovades  de  les  reunions  realitzades  durant  el  2017.

PREC  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  05/03/2018  REFERENT  A  LES  ACTES  DELS  CONSELLS  MUNICIPALS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

Aquests darrers mesos hem evidenciat la situació crítica que està patint l'ensenyament reglat
a  la  ciutat.  Per  una  banda,  el  tancament  successiu  de  línies  de  P-3  de  diferents  centres
educatius  de primària  públics  de la  ciutat  des del  2011.  I  per  l'altra,  la  problemàtica que ha
generat  la  implantació de l'adscripció única d'instituts  de secundària.

El  govern i  els  precedents sempre han posat èmfasi  en el  concepte «llibertat d'elecció de les
famílies» però sabem, i  podem assegurar,  que això no és real.

Malgrat que la Cup parteix de la premissa que amb una bona planificació, bons recursos i una
única  xarxa  pública  no  hauríem  ni  de  fer  referència  al  concepte  críptic  «llibertat  d'elecció»
perquè partiríem d' un únic marc d'equitat escolar i de no discriminació tant a primària com a
secundària,  ens  fem càrrec  del  sistema de  triple  xarxa  en  el  que  convivim i  què  suposa  a  la
ciutat  de  Reus  i,  per  tant,  hi  hem de  fer  front.

A  més,  sempre  hem  defensat  que  un  espai  democràtic  i  transparent  de  participació  per  a
debatre  sobre  educació  a  la  ciutat  hauria  de  ser  el  CEM  més  enllà  de  taules  mixtes  i

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  05/03/2018  REFERENT  A  LA  SITUACIÓ  CRÍTICA  DE
L'ENSENYAMENT  REGLAT  A  LA  CIUTAT  DE  REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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«capelletes» entre el Departament i la Regidoria.

En resum, tot aquest desgavell en l'àmbit de l'educació reglada a la ciutat es deu a una mala
planificació,  a una manca de revisió constant del  context social  de la ciutat i,  sobretot,  a una
negativa  a  revisar  profundament  el  sistema  de  zonificació  que  actualment  es  col.loca  en  el
3+2.

Per tot això, la Candidatura d'Unitat Popular formulem les següents preguntes:

-Quan es  facilitaran els  resultats  finals  de «l'Estudi  per  a  l'Equitat  Escolar»  que tal  com es va
anunciar  el  dia  de  la  seva  presentació,  concretament  el  dia  8  de  març  del  2017,  s'havien  de
presentar  el  febrer  del  2018?

-Quan  es  convocarà  un  Consell  Escolar  Municipal  Extraordinari  on  hi  puguin  participar  -de
manera organitzada- famílies, professorat, direccions, departament, regidoria i tots els agents
educatius  adequats  per  tal  d'abordar  -de manera seriosa-  les  dues grans problemàtiques:  el
tancament de línies públiques de P-3 i l'adscripció única, que aquest any, no sabem com, s'ha
arreglat però que encara queda la incògnita de com se solucionarà en els propers anys?

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

01 Març 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 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 dia 9 de febrer es va registrar un incendi a la seu de FCC a Reus, empresa que presta
el servei de la neteja viària i recollida de residus urbans a la ciutat de Reus, en el transcurs del
qual s’hi van cremar 6 vehicles –de diferent ús-.

Atès  que  segons  li  consta  a  aquest  grup  municipal  durant  l’incident  s’hi  van  cremar  els  dos
vehicles  que  realitzen  la  neteja  dels  contenidors  a  la  ciutat  de  Reus.

Atès que segons li consta a aquest grup municipal, el vehicle que va originar l’incendi pertany a
una altra contracta d’un altre municipi, i estava en molt mal estat.

Atès  que  no  s’ha  informat  als  grups  municipals  del  perjuri  econòmic  que  pot  ocasionar  als
ciutadans  de  Reus  l’incendi  d’aquesta  maquinària  tot  i  que  els  ciutadans  paguen
aproximadament  1,5  milions  d’euros  anuals  en  maquinària.

Per aquests motius el grup municipal de la CUP formula les següents preguntes:

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  05/03/2018  REFERENT  A  LA  SITUACIÓ  DEL  SERVEI  DE  LA
NETEJA  I  RECOLLIDA  DE  RESIDUS  A  REUS  DESPRÉS  DE  LA  CREMA  DE  CAMIONS  DE  LA
RECOLLIDA  A  REUS  EN  L'ACCIDENT  REGISTRAT  EL  DIA  9  DE  FEBRER  DEL  2018  A  LA  SEU  DE
L'EMPRESA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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1)  Quines  mesures  de  seguretat  de  caràcter  laboral  i  de  cara  als  transeünts,  existien  fins  al
moment per tal d’evitar desgràcies personals? S’ha produït cap canvi arran de l’accident en el
protocol de seguretat corresponent?

2)  Com  es  gestiona  la  neteja  dels  contenidors  a  dia  d’avui?  com  es  gestionarà  en  el  futur  la
neteja  dels  contenidors,  quan  arribi  el  bon  temps?  Quina  solució  permanent  pensen  dur  a
terme  l’empresa  concessionària  i  Ajuntament  de  Reus.

3)  El  cost  per  la  pèrdua  d’aquesta  maquinària  i/o  reposició  de  nova,  qui  l’assumirà?  Què  ha
manifestat  l’assegurança  al  respecte?  En  quin  moment  del  procés  administratiu  de
rescabalament  de  maquinària  ens  trobem,  si  és  que  existeix  aquest  procés?

4) Quines mesures de control pensa assumir l’Ajuntament de Reus d’ara endavant respecte a
l’empresa concessionària per tal que no es torni a repetir aquest fet?

5) Aquest fet tindrà repercussions en el contracte amb FCC? Quines? I en el procés de licitació
endegat per l’Ajuntament?

6)  Aquest  accident,  modificarà  el  algun  aspecte  la  licitació  de  la  nova  contracta  prevista  pel
2019?

7) L’Ajuntament ha pensat en altres models de gestió, arran d’aquest accident, que se suma a
un altre de fa pocs anys en què dos treballadors van resultar seriosament lesionats?

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

01 Març 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

La Sentència del Tribunal Constitucional 59/2017 d'11 de maig, que deroga parcialment el text
normatiu,  la  qual  cosa  d'una  banda  obligarà  al  legislador  a  replantejar-se  la  configuració
d'aquest impost però també aconsella als  contribuents a replantejar la  tributació per aquest
concepte  quan  s'estigui  preparant  la  transmissió  d'un  immoble,  així  com  a  valorar  la
possibilitat  de  reclamar  l'indegudament  pagat  en  transmissions  anteriors.

En  aquesta  línia  els  contribuents  hauran  de  tenir  en  compte  que  l'article  5.1  LOPJ  obliga  a
Jutges i Tribunals a resoldre seguin aquesta doctrina, la qual cosa hauran de valorar tant en les
transmissions posteriors fins que el legislador reguli novament aquest tribut, com a l'hora de
reclamar el que hagin satisfet per plusvàlues inexistents anteriors a la STC 59/2017. Per poder
determinar  quines  quantitats  poden  reclamar-se  a  la  hisenda  local,  és  necessari  prèviament
distingir  els  supòsits  en els  quals  va  existir  acte  administratiu  d'aquells  altres  en els  quals  el
pagament  es  va  fer  sense  necessitat  d'acte  administratiu  per  aquest  motiu  el  Partit  Popular
formula  en  Ple  les  següents  Preguntes:

PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  DEL  PARTIT
POPULAR  AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  05/03/2018  REFERENT  A  PLUSVÀLUA  MUNICIPAL
DESPRÉS  DE  LA  SENTÈNCIA  DEL  TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL  59/2017  D'11  DE  MAIG.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Primer.-  Quina  previsió  per  devolució  en  concepte  de  plusvàlua  sense  acte  administratiu,
l’Ajuntament  de  Reus,  haurà  de  retornar  segons  Sentencia  59/2017?

Segon.-  Quina  previsió  efectua  l'Ajuntament  de  Reus  per  reclamació  per  haver  pagat
indegudament  la  plusvàlua  corresponent?

Tercer.- Quantes peticions s'han registrat per reclamació amb acte administratiu ferm, segons
Sentencia 59/2019?

Quarta.- Quantes peticions per recursos extraordinaris de revisió, fins avui s'han registrat?

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

01 Març 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

Hem observat que molts dels contenidors de brossa i  reciclatge de la ciutat s'han modificat i
canviat per nous amb menys impacte visual principalment a la zona centre de la ciutat.

En aquest sentit, també en algunes zones com es el cas del Barri Pau Casals i especialment al
Carrer  Dom  Bosco  hem  comprovat  la  falta  de  contenidors,  es  per  aquest  motiu  el  Partit
Popular  formula  les  següents  preguntes  al  Ple:

Primer.- Quants contenidors de brossa resten per canviar a la ciutat de Reus?

Segon.-  En  aquest  sentit,  s'ha  establert  una  nova  zonificació  d'ubicació  de  contenidors  de
brossa  i  reciclatge?

Tercer.- Si és afirmativa, ens podrà detallar el regidor, els canvis?

PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  DEL  PARTIT
POPULAR AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 05/03/2018 REFERENT A UBICACIÓ CONTENIDORS
BROSSA I RECICLATGE A REUS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Quart.- Ha rebut alguna queixa per la falta de contenidors de brossa i reciclatge a la zona del
Barri Pau Casals?

Tercer.- Si és afirmativa, quin dia es va fer la petició?

01 Març 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 passat mes de gener al HUSJR (Hospital de Sant Joan de Reus) es va detectar l’aparició d’un
brot de sarna que va afectar principalment al personal sanitari, en aquest sentit, segons dades
publicades  el  epicentre  de  la  infecció  es  produïa  al  Servei  d'urgències  i  amb possibles  casos
d'infecció  a  altres  serveis  del  mateix  centre,  per  aquest  motiu  el  Partit  Popular  formula  les
següents  preguntes:

Primer.-  Quin  dia  es  va  produir  el  primer  cas  d’infecció  de  personal  sanitari  afectat  amb  la
patologia  del  virus  de  la  sarna,  al  centre  HUSJR?

Segon.-  Quin  dia  es  va  iniciar  el  protocol  sanitari  acordat  amb  Vigilància  de  la  Salut,  per
garantir  l’eradicació  del  brot  de  sarna?

Tercer.-  Quants  treballadors  de  HUSJR,  es  van  dirigir  Vigilància  de  la  Salut  ,  per  tramitar  el
corresponent  tractament  i  baixa?

PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  DEL  PARTIT
POPULAR  AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  05/03/2018  REFERENT  A  EL  BROT  DE  SARNA   A
HUSJR.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Quart.- Quina és la totalitat de baixes es van tramitar amb brot de sarma?

Tercer.-  Quants  treballadors  de  HUSJR,  han  tramitat  baixa  per  contingència  comuna,  en  el
període  del  brot  de  sarna?

Quart.- Quants treballadors han sol•licitat revisió per baixa establerta en contingència comuna
a la mutualitat corresponent?

Cinquena.-  Si  és  afirmativa,  perquè  s'han  vist  obligats  a  sol•licitar  la  revisió,  quina  part  del
protocol  sanitari  establert,  no  s'ha  efectuat?

Sisè.-  Creu  la  presidenta  de  HUSJR,   que  s'ha  establert  amb  garanties  d'execució  el
corresponent  protocol  sanitari?

Setè.-  Si  no  és  afirmativa,  creu  que  s'han  de  revisar  els  corresponents  protocols  sanitaris  a
totes  les  dependències  del  HUSJR?

01 Març 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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