
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  accedir  al  primer  curs  de  primària  i  d'educació  secundària  obligatòria  en  un  centre
determinat, té preferència l'alumnat que procedeix dels centres educatius que hi són adscrits.
Ens  ha  arribat  la  preocupació  de  diverses  persones  de  la  comunitat  educativa  de  la  nostra
ciutat  respecte  a  possibles  canvis  en  les  adscripcions  per  al  curs  2018-2019  a  Reus.

1.- La regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Reus té informació respecte a canvis en les
adscripcions als centres de primària i secundària de la ciutat per al curs 2018-2019?
2.- En cas afirmatiu, quins són?
3.- Com afectaran al model actual de zonificació?
4.- Quins resultats positius s’esperen d’aquests canvis?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 28/12/2017 REFERENT A L’ADSCRIPCIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS

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:2017061437
Data: 22-12-2017 11:18:12



22 Desembre 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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OAC

Registre Entrada Ajuntament de REUS
Núm:2017061437
Data: 22-12-2017 11:18:12



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  27  de  novembre  del  2017,  la  Federació  Reusenca  d´  Associacions  de  Colles  de
Carnaval (FRAC) va escollir el corresponent cartell per al pròxim Carnaval 2018, diferents veïns
de  la  ciutat  ens  han  fet  arribar  queixes  per  la  temàtica  escollida  per  aquest  motiu,  el  Partit
Popular  formulem  al  Ple  les  següents  preguntes:

Primer.-  Quina  és  la  quantia  per  subvenció  que  rep  la  Federació  Reusenca  de  Colles  de
Carnaval  (FRAC)  per  l'organització  dels  actes  de  Carnaval?

Segons.-  Quines  i  quantes  entitats  o  associacions  col•laboren  en  l'organització  de  la
programació  per  aquest  Carnaval  2018?

Tercer.-Quina  és  la  quantia  per  subvenció  que  reben  les  entitats  o  associacions  que
col•laboren  en  la  programació  del  Carnaval  2018?

PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  DEL  PARTIT
POPULAR  AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  28/12/2017  REFERENT  A  ENVERS  FEDERACIÓ
REUSENCA  D´  ASSOCIACIONS   DE  CARNAVAL  DE  REUS  (FRAC)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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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
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Quart.- Quina és la quantia total pressupostada per al desenvolupament del Carnaval 2018?

27 Desembre 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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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

Aquests últims mesos la ciutat de reus, pateix constantment l'incomplim-te'n, de l'ordenança
de civisme i via publica: col•locació i pintades de llacets grocs a passos de vianants i material
urbà,  col•locació  de  cartells  de  propaganda   en  espais  públics,  fets  que  els  veïns  de  Reus,  a
través del Grup Municipal del Partit ens van arribar constantment, per aquest motiu formulem
al Ple les següents preguntes:

Primer.- Quina és el cost per actes incisives a la ciutat de Reus, per aquest 2017?

Segons.- Quantes actes per actes d’incivisme s'han aixecat a la ciutat de Reus, aquest 2017?

Tercer.-  Quin  seguiment  i  actuacions  efectua  el  govern  municipal,  l'incomplim-te'n  continuat
de  l'ordenança  de  civisme  i  via  publica?

PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  DEL  PARTIT
POPULAR AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 28/12/2017 REFERENT A ENVERS INCIVISME CIUTAT.

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
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27 Desembre 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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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

Al Ple del passat 6 de juliol, els Grups Municipals de Ciutadans, la CUP, PSC i PP van presentar
conjuntament una proposta de resolució que demanava l’obertura immediata de la residència
del  CAP  Horts  de  Miró,  tancada  des  de  la  seva  construcció  l’any  2012.  La  proposta  va  ser
aprovada  per  unanimitat.

Fa uns mesos la Generalitat  va anunciar que el  centre obriria portes a finals  d’any,  amb una
previsió de 29 places. Queda ben poc perquè acabi aquest 2017 i no hem tingut més notícies
al respecte.

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

Sap l’Ajuntament quan obrirà portes per fi la residència del CAP Horts de Miró?
Té l’Ajuntament informació sobre quantes places s’obriran i quines seran les condicions de la
residència quan es posi en marxa?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL
DEL DIA 28/12/2017 REFERENT A LA RESIDÈNCIA D’HORTS DE MIRÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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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
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Data: 27-12-2017 09:56:57



27 Desembre 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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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

Els resultats de les eleccions autonòmiques del passat 21 de desembre a Reus han atorgat una
clara majoria a les formacions constitucionalistes. Ciutadans ha estat la força més votada, amb
18.377  vots  (32,44%);  el  PSC  va  tenir  6.703  vots  (11,83%)  i  el  PPC  2.828  vots  (4,99%),  que  en
total  sumen  27.908  vots  (49,26%).  En  canvi,  Junts  per  Catalunya  va  obtenir  11.326  vots
(19,99%); ERC va aconseguir 11.237 vots (19,84%) i la CUP va tenir 2.418 vots (4,27). És a dir, la
suma de les  forces independentistes dóna 24.981 vots  (44,1%).  Queda ben clar  que Reus no
vol  estar  en la  línia  de la  secessió,  sinó que vol  seguir  en el  compliment de la  llei.

No obstant  això,  l’alcalde  de Reus  continua fent  cas  omís  de  la  voluntat  dels  habitants  de  la
seva  ciutat,  posicionant-se  al  costat  únicament  d’una  minoria  i  permetent  que  la  façana  de
l’Ajuntament exhibeixi un llaç groc, que nombroses façanes de la ciutat estiguin atapeïdes de
pancartes  que  vulneres  l’Ordenança  de  Civisme,  que  els  espais  públics  estiguin  plens  de
pintades  i  cartells  que  també  incompleixen  la  normativa  municipal...

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL
DEL DIA 28/12/2017 REFERENT A EL PARTIDISME DE L’ALCALDE 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:2017061690
Data: 27-12-2017 13:03:02



Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans formula la següent PREGUNTA:

Tenint  en  compte  que  l’alcalde  es  deu  a  tots  els  ciutadans  de  Reus  i  que  aquests  han
demostrat a les urnes que majoritàriament estan per la legalitat i pel constitucionalisme, quan
pensa l’alcalde de Reus abandonar aquesta postura, mancada de tota legitimitat?

27 Desembre 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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