
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 nostra ciutat de Reus, actualment disposa de 10 establiments hotelers amb un total de 912
places  hotelers  que  ens  configuren  dins  el  marc  de  la  marca  Costa  Daurada  en  un  punt  de
visita  rellevant.

Atès  que  la  nostra  comarca  del  Baix  Camp  en  el  total  disposa  de  70  hotels  amb  un  total
d'11.653  places  hotelers,  18  càmpings  amb  un  total  de  23.664  places,  37  allotjaments  de
turisme  rural  amb  315  places,  fet  que  demostra  que  els  turistes  que  ens  visiten,  disposen
d'una  oferta  turística  diversa  i  d'excel•lència.

Valorant e incloent-hi les ciutats del nostre entorn més pròximes Tarragona, ciutat Patrimoni
de  la  Humanitat,  Salou  amb un  total  de  7.558.545  pernoctacions,  Cambrils  i  La  Pineda  o  els
complexes  de  PortAventura  World  i  Ferrari  Land  una  situació  geogràfica  que  per  proximitat
opten per visitar la nostra ciutat de Reus, màxim exponent del modernisme, amb una oferta
lúdica, cultural i comercial i remarcant que enguany som Capital de la Cultura Catalana 2017.

PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL
DEL  PPC DE  REUS AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  15/09/2017  REFERENT A  DE  REBUIG ALS
ATACS VANDÀLICS  REALITZATS  CONTRA INTERESSOS TURÍSTICS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Els  atacs  vandàlics  dels  dies  passats  a  Espanya  a  empreses  turístiques,  promoguts
principalment  per  grups  afins  a  la  CUP  a  Barcelona  i  Mallorca  han  arribat  a  la  premsa
internacional, que s'ha fet ressò dels "violents assalts", "emboscades" i "actes vandàlics", on el
malestar és pales i la preocupació en indústria turística comença a ser manifesta després ela
creixent difusió internacional, un fet que el Partit Popular no comparteix aquests fets i defensa
un posicionament ferm del sector turístic, per aquest motiu presenta aquesta Moció al ple:

Primer.- L'ajuntament de Reus mostra el posicionament ferm, de manera clara i inequívoca en
defensa  del  sector  turístic  i  condemnem  i  ens  sumen  a  les  diverses  manifestacions  de
condemna contra els atacs d'objectius turístics i alhora aprovem les denúncies realitzades pel
Ministeri d'Energia Turisme i Agenda Digital i  la Generalitat de Catalunya en contra d'aquests
brots  violents  de  turismofòbia  organitzats  per  grups  radicals  minoritaris  que  intenten
perjudicar  la  imatge  de  destinacions  turístiques.

Segon.-  Donar  trasllat  de  l'acord  a  la  Cambra  de  Comerç  de  Reus,  Federació  Empresarial  de
Turisme de Tarragona,  Associació d'Apartaments Turístics  Costa Daurada i  Terres de l´ Ebre,
Associació de Càmpings de Tarragona i Terres d'Ebre, Associació Hotelera Salou – Cambrils - La
Pineda,  Confederació  Espanyola  d´  Hotels  i  Allotjaments  Turístics,  Conselleria  d'Empresa  i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya i Ministeri d´ Energia Turisme i Agenda Digital del
Govern d'Espanya.

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

12 Setembre de 2017

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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