
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.

COMPTE LLUSA, M. DOLORS

Usuaris  del  Transport  Públic  de  Reus  n'han  fet  arribar  diferents  queixes,  en  especial  aquells
que  utilitzen  la  línia  11  i  la  línia  60.

Una  vegada  fet  el  seguiment  per  part  del  Grup  Municipal  del  Partit  Popular  Català  de  Reus,
hem  pogut  constatar  el  retard  continuat  en  aquestes  línies,  i  una  vegada  fetes  les
corresponents  consultes,  i  segons  ens  han  explicat,  es  devia  a  diferents  avaries  mecàniques
dels  autobusos  que  fan  aquest  recorregut,  és  per  tot  això  que  preguntem al  Ple:

1.- Avui en dia com es troba el servei de la línia 11 d'autobús?

2.-  Quines  mesures  de  suport  complementaries  ha  desenvolupat  Reus  Transport  Públic  per
regularitzar  el  servei?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 08/06/2017 REFERENT A ENVERS TRANSPORT PÚBLIC A REUS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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3.-  Reus  Transport  Públic  garanteix  la  seguretat  dels  usuaris  i  vianants,  a  causa  de  la
continuada  fallida  mecànica  de  l'autobús  de  la  línia  11?

4.-  Valora  Reus  Transport  Públic  per  aquest  motiu  el  canvi  de  l'autobús  de  la  línia  11,  amb
caràcter  urgent?
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07 Juny de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés

Pàgina 3 de 3
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:2017026179
Data: 07-06-2017 09:11:25

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 7/6/2017
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2017E21C82476659C5AC3440494D1C875EA1A7B816BA0607091133



PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PSC G55670772

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

MARTIN MARTINEZ, ANDRES

Per tal d’evitar l’estacionament de vehicles, la ciutat disposa de diversos carrers de vianants on
s’han instal•lat pilones de ferro a banda i banda, que també serveixen per separar la calçada
de les voreres.
Algunes d’aquestes pilones s’han fet malbé i ja no hi són. Però n’ha quedat la base acollada al
terra  que  sobresurt,  amb el  risc  que  els  vianants  hi  puguin  ensopegar  i  caure.  A  més,  estan
rovellades,  amb la  qual  cosa,  la  conseqüència  de  la  caiguda  pot  ser  encara  més  greu.
Un  dels  casos  on  es  dóna  aquesta  situació,  des  de  fa  més  d’un  mes,  és  al  carrer  de  Sant
Miquel,  una  via  molt  transitada  pels  alumnes  de  les  escoles  properes  a  aquesta  via.

1.- Que l’Ajuntament de Reus reposi de manera urgent les pilones malmeses al carrer de Sant
Miquel i en altres vies que ho requereixin, per evitar caigudes i accidents.

PREC  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  08/06/2017  REFERENT  A  LA  REPOSICIÓ  DE  PILONES  DE  FERRO  EN  MAL
ESTAT  ALS  CARRERS  DE  LA  CIUTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

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

Aquesta  temporada,  les  piscines  municipals  de Reus obriran al  públic  del  26  de juny al  3  de
setembre.  El  Grup  Municipal  de  Ciutadans  ha  rebut  diverses  queixes  veïnals  de  ciutadans
jubilats que consideren insuficients aquests dies d’obertura ja que, donada la calor que fa als
mesos de maig i setembre, creuen que les piscines podrien estar obertes més dies del mes de
setembre i que fins i tot podrien obrir a finals de maig o principis de juny.

Aquests  veïns  argumenten  que,  per  combatre  la  calor,  molts  jubilats  no  es  poden  permetre
fer-se  socis  de  clubs  privats  amb  piscines,  així  com  molts  d’ells  també  tenen  dificultats  per
desplaçar-se  a  la  platja  per  poder  banyar-se  al  mar.

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

Ha valorat l’Ajuntament de Reus, o en el seu cas Reus Esport i Lleure SA (Rellsa), la possibilitat

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL
DEL DIA 08/06/2017 REFERENT A LES PISCINES MUNICIPALS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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d’ampliar els dies d’obertura al públic de les piscines municipals?
En  cas  contrari,  es  podria  fer  una  valoració  econòmica  i  social  sobre  els  beneficis  o
desavantatges  d’aquesta  ampliació?
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07 Juny de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

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.

COMPTE LLUSA, M. DOLORS

El  trasllat  del  Centre  Mèdic  Quirúrgic  (CMQ)  s'ha  convertit  en  l'odissea  del  govern  municipal,
un motiu prou alarmant per la situació que viuen cada dia els treballadors i usuaris, ja que el
dia d'avui la incertesa i la falta de planificació és totalment evident.

El Partit Popular s'oposa al trasllat, doncs pensem que ara no és ni el moment ni lasses formes
han  estat  les  correctes,  un  fet  que  ja  hem  traslladat  en  diverses  ocasions  als  corresponents
òrgans  de  govern  i  al  Grup  Salut  per  tot  això  preguntem  al  Ple:

1. Quan creu el govern municipal es fixarà la data definitiva del trasllat del CMQ?. Perquè hem
arribat a la situació actual i qui és el responsable polític d'aquesta situació?

2.-  CMQ  té  subscrits  convenis  amb  asseguradores  d'assistència  privada  sanitària,  quin  és  el
percentatge  d'aquest  usuari  que  es  van  visitar  el  centre  durant  el  2016?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 08/06/2017 REFERENT A ENVERS CENTRE MEDIC QUIRÚRGIC
(CMQ).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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3. Quin és el percentatge d'usuaris durant el primer trimestre del 2017 amb comparativa del
2016 que es van atendre?

4.-  Com es  garanteixen  els  llocs  de  treball  dels  treballadors  del  CMQ a  la  nova  ubicació  que
imposa  el  govern  municipal?

5.- Quin és el motiu real per la demora del trasllat que va anunciar l'Alcalde?

6.- Creu el govern que una empresa publica municipal com el CMQ s'ha vist perjudicada en la
seva imatge corporativa?
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07 Juny de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
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PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PSC G55670772

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

MARTIN MARTINEZ, ANDRES

El  23  de  maig  de  2017,  representants  de  la  Unió  Sindical  Independent  de  Treballadors  de
l’Administració  de  Catalunya  van  sol•licitar  al  govern  municipal  realitzar  una  visita  a  la
residència  d’avis  CAPI  Reus  VI  (Horts  de  Miró)  per  conèixer  l’estat  en  què  es  troba  l’edifici.
Aquesta  visita  s’hauria  pogut  realitzar  el  dilluns  5  de  juny,  coincidint  amb  la  que  havien  de
realitzar  els  grups  municipals.  Aquesta  opció  comptava  amb  el  vist-i-plau  dels  grups  de
l’oposició,  però  la  regidora  de  Serveis  Socials,  en  el  transcurs  de  la  Comissió  Informativa
prèvia,  va  decidir  suspendre  la  visita  quan  va  saber  que  comptaria  amb  la  presència  de
membres  de  l’USITAC,  amb  l’argument  que  aquesta  només  anava  adreçada  als  regidors.
Aquesta  decisió  ha  creat  molt  de  malestar  als  representants  del  Sindicat  que  s’havien
desplaçat   a  la  residència  i  que  van  haver  de  tornar  cap  a  casa  sense  haver-la  visitat.

1.- Que la regidoria de Serveis Socials trobi la fórmula que faciliti la visita a la residència d’avis
CAPI Reus VI als representants de la Unió Sindical Independent de Treballadors de l’

PREC  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  08/06/2017  REFERENT  A  FACILITAR  LA  VISITA  DELS  REPRESENTANTS
D’USITAC  AL  CAPI  REUS  VI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Administració de Catalunya (USITAC) el més aviat possible.
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07 Juny de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

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

Des  de  la  regidoria  de  Medi  Ambient  d'aquest  Ajuntament  es  realitzen  periòdicament
actuacions  als  barris  de  diferent  índole.  Tot  i  que  en  principi  aquestes  actuacions  estan
justificades, si prèviament no s'informa als veïns, poden generar una alarma que podria evitar-
se.  Així  va  ocórrer,  per  exemple,  quan  el  passat  mes  de  març  es  va  dur  a  terme  una  tala
d'arbres al carrer Astorga, on diversos veïns van mostrar la seva indignació per aquest fet, en
no saber que els exemplars que es van talar estaven malalts i que l'actuació era necessària per
a la seva pròpia seguretat.

Des  de  Ciutadans  creiem  que  la  informació  que  arriba  als  veïns  sobre  aquest  tipus
d'actuacions és insuficient. L'àrea de Medi Ambient ha de fer arribar una informació concisa i
amb una antelació  suficient  per  evitar  els  malentesos  que puguin  produir-se  entre  els  veïns.
De manera que l'ideal  és informar les associacions de veïns perquè aquestes facin arribar la
informació a tots els seus integrants, informar els comerços i col·locar algun anunci en mitjans
de comunicació.

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 08/06/2017 REFERENT A INFORMACIÓ D'ACTUACIONS MEDIAMBIENTALS A LA CIUTADANIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans formula el següent PREC:

Que  l'Ajuntament  prengui  les  mesures  necessàries  per  fer  arribar  de  forma  clara  i  amb
l'antelació  suficient  informació  sobre  totes  les  actuacions  de  l'àrea  de  Medi  Ambient  que
puguin  generar  certa  alarma  social  entre  els  veïns.

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

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

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.

COMPTE LLUSA, M. DOLORS

El 21 de Febrer del 2012 es va inaugurar la seu definitiva del CESICAT (Centre de Seguretat de
la  Informació  de  Catalunya)  al  Centre  Empresarial  per  a  la  Innovació  i  el  Desenvolupament
(CEPID)  ubicat  al  Tecnoparc  de  Reus.  No  sense  polèmica  i  amb  una  inversió  per  part  de
l’Ajuntament  de  Reus  de  1,3  milions  de  Euros.

Una vegada ha  deixat  aquest  espai  de  420  m2 amb motiu  del  seu  trasllat  a   L’Hospitalet  de
Llobregat  el  Grup Municipal  del  Partit  Popular  formula  les  següents  preguntes:

1.-  Quines  son les  negociacions  que s’han dut  a  terme entre  la  Generalitat  de  Catalunya  i  l´
Ajuntament  de  Reus,  perquè CESICAT continues  a  la  seva  ubicació?

2.-  Quines  línies  d’actuació  s’estan  duent  al  Tecnoparc  per  continuar  ser  un  pol  d’atracció
d’empreses  per  afavorir  la  clusterització?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 08/06/2017 REFERENT A ENVERS CESICAT.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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3.-  Quines  línies  d’acció  per  millorar  les  condicions  de  seguretat  en  l´  ús  de  les  noves
tecnologies  i  comunicació  s´  està  duent  a  data  d’avui?

4.- Recuperarà l’Ajuntament de Reus la inversió realitzada en el seu moment de 1,3 milions de
Euros per afavorir la instal•lació del CESICAT a Reus?
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07 Juny de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés

Pàgina 3 de 3
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:2017026192
Data: 07-06-2017 09:18:24

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 7/6/2017
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 201730368D060BBCE552527F5489CFFB81DDAB32633F0607091836


