
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’Àrea  d’Ensenyament  disposa  d’un  apartat  al  web  municipal  on  s’hi  pot  consultar  tota  la
informació referent al procés de preinscripció i matrícula als diferents centres educatius de la
ciutat.
Concretament,  pel  que  fa  a  la  consulta  de  les  àrees  escolars  de  proximitat  a  un  centre
educatiu,  l’aplicatiu  ordena  el  centres  més  pròxims  a  l’àrea  escollida  en  funció  de  si  són
col.legis  (en  primer  lloc)  o  si  són  escoles  (en  segons  lloc).

Per  tal  de  facilitar  la  cerca,  demanem  que  l’aplicatiu  ordeni  el  llistat  de  centres  per  ordre
alfabètic,  en  funció  del  nom  propi  de  cada  centre.

PREC  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL DEL DIA 09/04/2018 REFERENT A LES ÀREES ESCOLARS DE PROXIMITAT AL WEB DE
L’AJUNTAMENT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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04 Abril 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  Març  del  2018  l'associació  de  Veïns  1  de  Maig  es  retirava  de  contínues
queixes i percepció de mancança de presència policial i ocupació d'habitatges una situació que
el  govern  municipal  va  aprofitar  per  convocar  "in  extremis"  una  reunió  amb  el  Director
Territorial d'Habitatge i el regidor de Guàrdia Urbana amb l'associació veïnal per aquest motiu
el Partit Popular formula en Ple les següents Preguntes:

Primer.-  S´  ha  establert  una  modificació  del  nou  conveni  de  col•laboració  entre  l'Agència
Catalana  d'Habitatge  i  l'Ajuntament  de  Reus,  que  es  va  aprovar  recentment?

Segon.-  Si  és  afirmativa,  quines  són  les  noves  condicions  i  quan  es  preveu  explicar-les  en
Comissió  de  Serveis  a  la  Persona?

Tercer.- Si és negativa, quins acords s'han establit per part de la Direcció Territorial d'Habitatge
en la reunió amb l´ Associació de Veïns 1 de Maig?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PP DE REUS
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 09/04/2018 REFERENT A ENVERS REUNIONS AJUNTAMENT DE
REUS I AGÈNCIA CATALANA DE HABITATGE A MAS PELLICER.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Quarta.-  Quins  acords  s'han establert  a  la  reunió  per  part  de  l´  ajuntament  de  Reus  amb l´
Associació  de  Veïns  1  de  Maig?

05 Abril 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

Des  de  l'aprovació  del  Pla  General  d'Ordenació  Urbana  l'any  1999,  s'han  fet  diverses
modificacions a la ciutat de Reus establint millora i/ o adequació en benefici d'espais locals, en
aquest  sentit  la  passada  Junta  de  Govern  Local  del  2018  va  aprovar  la  modificació  envers  el
Projecte d´ Horts d'en Ros, que permetria obrir finalment el carrer de la Riba amb el Camí del
Valls, en aquest sentit es modifica una zona no publica per atreure en un futur a promotors i/o
constructors per aquest motiu el Partit Popular formula en Ple les següents Preguntes:

Primer.- Quantes zones no publiques resten pendent de modificació des de l'aprovació del Pla
General d'Ordenació Urbana des de l'any 1999?

Segon.-  S'han  establert  peticions  de  promotors  i/o  constructors  per  desenvolupar  aquestes
zones  no  publiques?

Tercer.- Si és afirmativa, quantes peticions s'han registrat en aquest sentit?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PP DE REUS
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  09/04/2018  REFERENT  A  ENVERS  MODIFICACIONS
URBANÍSTIQUES   A  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  A  REUS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Quarta.- Podrà detallar el regidor d'urbanisme en la pròxima Comissió de Territori i Urbanisme
la relació d'espais no públics i les peticions establertes de constructors i/o promotors?

05 Abril 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  dia  21 de març del  2018 el  Consell  d'  Administració va formular  les  seves compres
anuals  del  2017,  amb  un  saldo  dèficit  en  el  seu  històric,  una  situació  que  perjudica  el
pagament  de  les  DPO  dels  treballadors  del  centre  en  aquest  sentit  el  Partit  Popular  en  Ple
formula  les  següents  Preguntes:

Primer.- El dia d'avui, s'han establí moviments comptables un cop aprovats els comptes anuals
de l'exercici 2017?

Segon.- Si és afirmativa, quins són aquests moviments comptables que s'han efectuat?

Tercer.-  Si  es  negativa,  com  preveu  'pagar  les  DPO,  el  Consell  d'administració  del  CMQ,  als
treballadors  del  centre?

Quarta.- Ara com ara, creu el govern municipal que es podran pagar les DPO dels treballadors

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PP DE REUS
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  09/04/2018  REFERENT  A  ENVERS  PAGAMENT  DPO  DELS
TREBALLADORS  CENTRE  MEDIC  QUIRÚRGIC  (CMQ)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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del 2017?

Cinquè.-S'hauran de prendre mesures econòmiques en contra dels treballadors del CMQ, per
al trasllat del centre sanitari?

Sisè.-  Si  és  afirmativa,  quines  són  les  mesures  econòmiques  que  el  Consell  d'administració,
preveu?

05 Abril 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’acta  del  Plenari  del  Consell  Escolar  Municipal  del  passat  23  de  gener  de  2018  recull  el
nombre de germans dels alumnes matriculats als diferents centres de la ciutat que s’esperen a
la preinscripció per al curs 2018/2019. Concretament, a l’escola Isabel Besora la previsió és de
20 germans i al Joan Rebull, és de 19 germans.
Malgrat  aquestes  dades,  el  departament  d’Ensenyament   ha  anunciat  el  tancament  de  dos
grups de P3 en aquests centres: un a la Isabel Besora (que passarà de 2 a 1 grup) i un a l’escola
Joan Rebull (que passarà de 3 a 2 grups).

-Quina és la justificació en què es basa el tancament de grups en aquestes dues escoles, tenint
en  compte  que  si  s’hi  espera  un  nombre  important  de  germans  que  voldran  entrar  als  dos
centres?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA JUNTA
DE PORTAVEUS DEL DIA 09/04/2018 REFERENT A TANCAMENT DE GRUPS DE P3 ALS CENTRES
EDUCATIUS DE LA CIUTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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