
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  ha  estat  consultant  recentment  la  pàgina  web  d'entitats  de
Reus  (entitatsreus.cat)  per  tal  d'obtenir  la  informació  de  contacte  de  diferents  entitats  de  la
nostra ciutat i ha trobat que molta de la informació que hi ha apareix no està actualitzada. Hi
surten números de telèfon que ja no existeixen o que estan equivocats, adreces electròniques
incorrectes, etc., i per això a Ciutadans li ha estat impossible contactar amb algunes entitats, ja
que des de la mateixa regidoria de Participació han assegurat no tenir les dades actualitzades.

Per això, el Grup Municipal de Ciutadans formula el següent PREC:

Que l’Ajuntament de Reus actualitzi la pàgina web d'entitats de Reus (entitatsreus.cat), per tal
que tothom que hi accedeixi per poder posar-se en contacte amb alguna entitat disposi de les
dades correctes.

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 05/11/2018 REFERENT A LA PÀGINA WEB D'ENTITATS DE REUS

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:2018051435
Data: 30-10-2018 11:03:30

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 30/10/2018
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2018BAECB2ACB5BD5915BE7CCBD67F1104CA2AADBEA21030110340



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  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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  pasado  mes  de  octubre  se  dio  a  conocer  que,  en  lo  que  llevamos  de  2018,  la  ciudad  de
Tarragona, a través de su Film Office, ha acogido un centenar de producciones audiovisuales
(cinematográficas, de televisión, de publicidad, videoclips, etc). Un ejemplo es la grabación de
programas de MasterChef Celebrity y de España Directo. Además, se ha hecho público que la
empresa  estadounidense  Netflix  rodará  en  Tarragona  a  finales  de  este  año  o  principios  de
2019 una nueva serie, "Hache". Desde el Ayuntamiento de Tarragona se ha destacado que la
Tarragona Film Office se ha convertido en un activo turístico muy importante para la ciudad y
que se han organizado varios press tips para promocionarla.

A principios de 2018, el equipo de gobierno presentó el proyecto Reus Plató, la nueva oficina
de atención a los rodajes audiovisuales y cinematográficos que sustituye a la Reus Film Office
propuesta por el Grupo Municipal de Ciudadanos y cuya creación se aprobó por el Pleno el 3
de junio de 2016.

Por  el  momento,  desde  Ciudadanos  desconocemos  la  actividad  que  ha  llevado  a  cabo  Reus
Plató  y  si  gracias  a  este  proyecto  se  traído  a  nuestra  ciudad  alguna  producción  audiovisual.

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL
DEL DIA 05/11/2018 REFERENT A LA ACTIVIDAD Y LOS PRIMEROS RESULTADOS DE REUS PLATÓ

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

 ¿Qué actividad ha realizado Reus Plató desde su creación hasta ahora?
 ¿Qué medidas de promoción se han llevado a cabo desde Reus Plató para traer producciones
audiovisuales a nuestra ciudad?
 ¿Cuántas producciones audiovisuales se han grabado en Reus desde que se creó Reus Plató
y/o cuántas está previsto que se graben próximamente?
 ¿Qué presupuesto se ha destinado a Reus Plató para 2018?

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

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  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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

A  l’inici  de  mandat,  el  Ple  va  aprovar  en  sessió  del  25  de  juny  de  2015,  que  les  Comissions
informatives  se  celebrarien  en  setmanes  alternes.

-Quina ha estat la relació de les comissions informatives convocades i realitzades des de l’inici
de mandat i fins a data d’avui?
-S’ha respectat la periodicitat acordada pel Ple?
-Quines mesures adoptarà el govern per corregir aquest incompliment?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  05/11/2018  REFERENT  A  LA  PERIODICITAT  DE  LES  COMISSIONS
INFORMATIVES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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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  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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

Per tal de poder fer un seguiment de les obres que s'executen als diferents locals de la ciutat

-Quines condicions s'han de donar per paralitzar o impedir  unes obres en un local  situat  als
baixos d'una comunitat  de propietaris  si  no tenen els  permisos corresponents?
-Quins són els passos o tràmits a seguir per paralitzar o impedir aquestes obres si no tenen el
permís?
-Qui  és  el   responsable  municipal  de  donar  l'ordre  de  paralitzar  aquestes  obres  si  no  hi  ha
permís  i  qui  és  el  responsable  d'executar  aquesta  ordre?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  05/11/2018  REFERENT  A  PERMISOS  PER  A  L'EXECUCIÓ  D'OBRES  ALS
LOCALS  DE  LA  CIUTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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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  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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

Ens ha arribat la queixa de veïns del barri Sol-i-Vista que al carrer de Josep Iglesias, a l’alçada
del número 4, fa temps que hi ha un arbre amb les arrels aixecades, afectant la vorera, la qual
cosa suposa un perill per als vianants i un inconvenient per als vehicles que volen aparcar en
aquest punt, ja que els malmet els baixos.
A  més,  pel  costat  hi  passa  la  canonada  del  gas,  un  fet  que  fa  augmentar  la  sensació  de
perillositat  al  veïnat.
Els  veïns  asseguren  que  van  notificar  aquesta  situació  al  govern   al  mes  de  març  i  que  la
situació  continua  igual.

Demanem a l’Ajuntament que aporti una solució el mes aviat possible.

PREC  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  05/11/2018  REFERENT  A  UN  ARBRE  DEL  CARRER  DE  JOSEP  IGLESIAS,  AL
BARRI  DE  SOL-I-VISTA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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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  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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 juliol el PP formulava amb tots els grups de l ´oposició  una moció a favor de
instar a la Generalitat de Catalunya a la posada en servei de la residencia per la gent gran d’
Horts de Miró, amb la finalitat de posar en marxa el centre geriàtric després de quasi vuit anys
tancat.
En aquest sentit  la Fundació per a l’Atenció Social,  part de Sagessa i  que gestionarà la futura
residència  d’Horts  de Miró,  va  donar  d’alta  el  centre  al  registre  del  Departament  de Treball  i
Afers Socials i Família a finals març del 2018 seguint un dels passos que s havien d´executar.

Per aquest motiu el Partit Popular formula la següents preguntes?

Primer.- Qui paga i quin cost tenen els sous de la recepcionista i la directora que actualment
treballen a la residencia geriàtrica  d´ Horts de Miró?
Segon.- Quina es la data de la posada en marxa de la residencia geriàtrica d´ Horts de Miró?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  05/11/2018  REFERENT  A  ENVERS  OBERTURA  RESIDENCIA
GERIÀTRICA  HORTS  DE  MIRÓ  DE  REUS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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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  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del

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:2018051635
Data: 31-10-2018 09:31:13

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 31/10/2018
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2018137582B85507AA78B31A1A8B4335083C69604E951031093125



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 ple de l’Ajuntament de Reus va aprovar el 8 de juny del 2012 amb el vot unànime de tots els
regidors l’Avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal de Reus (POUM).
Donat el temps transcorregut i el cost que representa , demanem al equip de govern que ens
faciliti la següent  informació a al respecte.

Primer.-  .Quin  cost  econòmic  s´ha  generat  fins  al  dia  d´avui  en  concepte  dels  treballs
d’elaboració  del  futur  Pla  d´Ordenació  Municipal  (POUM).
Segon.-  Quan  es  presentarà  al  plenari  per  la  seva  aprovació  inicial  el  Pla  d´Ordenació
Municipal  (POUM)  ?
Tercera.-  Te  previst  l’equip  de  govern  consensuar  o  informar  als  grups  de  la  oposició  dels
criteris  urbanístics  i  modificacions  del  nou  POUM?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 05/11/2018 REFERENT A ENVERS POUM DE REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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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  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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 presentat una moció  i diferents preguntes referents a la realització i data
del  registre d’entrada al  Ministeri  de Foment del  govern d´Espanya del  Projecte Definitiu del
Baixador de Bellisens.
Donat que l’Alcalde va anunciar fa quatre anys que aquest baixador seria una realitat i que la
Generalitat  realitzaria  el  projecte  constructiu  del  mencionat  baixador,  i  que  una  vegada
realitzat  es  traslladaria  al  Ministeri  de  Foment  perquè  es  fes  càrrec  de  la  seva  execució.
I en vista de les declaracions de l’Alcalde realitzades  aquest mes de setembre del 2018 , « que
te la confiança del nou govern de l´Estat realitzi el desitjat Baixador de Bellisens».
El Partit Popular formula les següents preguntes?

Primer.- En quina data es va registrar el projecte constructiu definitiu del Baixador de Bellisens
al Ministeri de Foment, que tenia que realitzar la Generalitat  de Catalunya?
Segons.-  L´  Alcalde  de  Reus,  per  fer  les  declaracions  que  ha  realitzat  als  mitjans  de
comunicació  te  alguna  informació  del  Ministeri  de  Foment?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 05/11/2018 REFERENT A ENVERS BAIXADOR DE BELLISENS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Tercer:-  Quan veurem el  Projecte  definitiu  del  Baixador  de  Bellisens,  els  grups  de  l´oposició
municipals  de  l´Ajuntament  de  Reus,?
Quart:-  Perquè  l´Alcalde  segueix  obviant  les  preguntes  que  el  Partit  Popular,  realitza  sobre
aquesta qüestió? No serà perquè la Generalitat no ha realitzat el projecte constructiu, sinó el
que ha fet es simplement el dibuix de la futura estació?.

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  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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