
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

Desde  el  pasado  15  de  septiembre  y  durante  varias  semanas  anteriores  y  posteriores  a  la
consulta  ilegal  del  1  de  octubre,  en  nuestra  ciudad  se  ha  vulnerado  sistemáticamente  la
Ordenanza de Civismo, con la pegada masiva de carteles, pegatinas y papeles de todo tipo en
espacios municipales y de la vía pública.

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

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Ayuntamiento desde el 15 de septiembre y hasta fecha
de hoy para dar cumplimiento a la Ordenanza de Civismo en relación a la pegada de carteles,
pegatinas  y  papeles  en  elementos  del  mobiliario  urbano,  diferentes  espacios  públicos  y
monumentos  de  la  ciudad?
¿Cuántas diligencias y/o expedientes sancionadores se han abierto por esta vulneración de la
Ordenanza de Civismo y contra quién se han abierto?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL
DEL DIA 30/10/2017 REFERENT A LA VULNERACIÓN DE LA ORDENANZA DE CIVISMO

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:2017051905
Data: 25-10-2017 11:55:30

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 25/10/2017
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20174786E1EDF9E092521382B8F92FB6FB8A64BD89C81025115536



En  el  caso  de  que  no  se  haya  iniciado  ninguna  diligencia  ni  expediente,  ¿tiene  el  equipo  de
gobierno  intención  de  hacerlo?

25 Octubre 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

L’Ajuntament  va  realitzar  el  passat  19  d’octubre  una  subhasta  de  propietats  embargades  a
contribuents que no havien complert amb les seves obligacions tributàries amb el consistori. A
banda  del  que  s’ha  publicat  en  premsa,  aquest  Grup  Municipal  no  té  més  informació  al
respecte  d’aquesta  subhasta.

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

Que es faciliti a aquest Grup Municipal una relació dels bens subhastats, dels adjudicataris de
cadascun d’ells i de l’import pel qual es va adjudicar cada propietat.

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 30/10/2017 REFERENT A LA SUBHASTA DE PROPIETATS EMBARGADES PER L’AJUNTAMENT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

La pàgina web municipal, en el seu apartat d’Empresa, Formació i Ocupació, inclou informació
sobre l’Observatori Econòmic de l’Ajuntament, així com fitxers que es poden descarregar amb
dades sobre ocupació. No obstant això, els informes d’ocupació publicats més recents són els
de gener de 2015, de manera que la informació no està actualitzada.

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

Que es  procedeixi  a  l’actualització  dels  fitxers  publicats  a  l’apartat  de l’Observatori  Econòmic
de la pàgina web municipal i s’hi pengin els corresponents informes d’ocupació, i que es vagin
publicant mensualment d’ara en endavant.

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA  30/10/2017  REFERENT  A  LES  DADES  PUBLICADES  DE  L’OBSERVATORI  ECONÒMIC  DE
L’AJUNTAMENT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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25 Octubre 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 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 març de 2016, el Grup Municipal del PSC va portar al Ple una moció en defensa de l’escola
pública i de la qualitat educativa a la ciutat que va comprometre a l’Ajuntament de Reus a dur
a terme totes les accions necessàries perquè el departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya no suprimís cap línia ni aula de P3 a les escoles públiques de la ciutat i, per tant,
a mantenir l’oferta existent per al curs 2016-2017 i següents.

Tot  i  que la  moció va ser aprovada gràcies al  suport  dels  grups de l’oposició,  el  govern hi  va
votar  en  contra.  Aquesta  manca  de  compromís  del  govern  amb  la  voluntat  majoritària
expressada al Ple ha comportat que aquest curs,  la nostra ciutat,  té menys línies que el curs
anterior.

Es  dóna la  circumstància  que quan la  Generalitat  comunica als  ajuntaments  les  línies  que hi
haurà  als  diferents  centres  abans  de  començar  el  curs  (i  per  tant,  si  hi  haurà  tancament  de
línies o no), l’alcalde o bé la regidora d’Ensenyament, han de signar un document donant-ne la
conformitat.

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 30/10/2017 REFERENT A LA CONFORMITAT AL TANCAMENT DE LÍNIES ALS
CENTRES ESCOLARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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1.- L’alcalde, la regidora d’Ensenyament, o algun altre membre del govern municipal, va signar
el document de conformitat al tancament de línies als centres educatius de la ciutat per al curs
2017-2018 aplicat per la Generalitat?
2.- Des que vostè és regidora d’Ensenyament i Política lingüística, quantes línies s’han tancat a
la ciutat, en quins centres i de quina titularitat són?

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

27 Octubre 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 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

L’any 2005, l'Ajuntament de Reus va posar en marxa el Pla Educatiu d'Entorn amb l’objectiu de
contribuir  a  la  millora  de  les  condicions  d’escolarització  i  a  incrementar  l’èxit  acadèmic  de
l’alumnat  de  la  ciutat,  potenciant  els  valors,  el  compromís  cívic,  l’educació  en  el  lleure  i
l’aprenentatge en xarxa entre la  comunitat  educativa,  i  fomentant la  participació en diversos
projectes  que  ajuden  a  millorar  coneixements,  competències  i  motivacions  mitjançant
activitats  i  espais  de  convivència  en  l’entorn  escolar.

1.- Quin ha estat el pressupost anual total per dur a terme el Pla Educatiu d’Entorn des del curs
2011-2012 fins al curs 2017-2018 (especificat per cursos).
2.-  Quin ha estat el pressupost executat d’aquest Pla, des la de seva posada en marxa,  el curs
2011-2012 fins al curs 2017-2018 (especificat per cursos).
3.-  Per què la pàgina web corporativa informa erròniament que l’Ajuntament impulsa aquest
programa des de l’any 2011 quan en la documentació d’aquest Ple consta que els Plans

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 30/10/2017 REFERENT A PLANS EDUCATIUS D’ENTORN

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Educatius d’Entorn s’inicien l’any 2005?

27 Octubre 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

El dia 7 d´abril del 2017, el Grup Municipal del Partit Popular de Reus, va presentar una moció
per  exigir  la  finalització  del  projecte  del  Baixador  de  Bellisens,  en  els  acords  de  la  present
s'instava a la Generalitat de Catalunya a finalitzar el projecte definitiu i data exacta a fi i efecte
de poder incloure-la partida per la seva construcció dins els Pressupostos Generals de l' Estat
del 2018,

Aquest passat dia 25 d'octubre del 2017, es va convocar una roda de premsa, per efectuar la
presentació  de  l'estudi  informatiu  de  la  nova  estació  ferroviària  de  Bellisens,  però  no  del
projecte  definitiu,  per  tot  això  el  Partit  formulem  al  Ple  les  següents  preguntes:

Primer.-  L'estudi  informatiu  que  han  presentat  el  passat  dia  25  d'octubre  del  2017,  és  un
estudi informatiu o l'estudi definitiu que és el que es van comprometre a presentar al 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  30/10/2017  REFERENT  A  ENVERS  PRESENTACIÓ  ESTUDI
INFORMATIU  BAIXADOR  BELLISENS  2017.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Segon .- En cas negatiu, quan està previst la presentació del projecte definitiu del Baixador de
Bellisens, tenint en compte que el 31 de març del 2015, es va anunciar per part de l'alcalde i
del Secretari d'infraestructures de la Generalitat que aquest estaria enllestit en  un any?

Tercer.-  Denunciem  que  ja  porten  dues  rodes  de  premsa  i  dues  presentacions,  pel  que
respecta al Baixador de Bellisens i encara la Generalitat no ha presentat el projecte definitiu al
Ministeri de Foment, el govern municipal pot donar una data exacta de quan estarà enllestit, el
projecte definitiu?

27 Octubre 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

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:2017052326
Data: 27-10-2017 09:35:22

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 27/10/2017
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20172F187B08B6EDF8B0B09E47B462E7FB2912841C7E1027093529



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 10 de setembre el govern municipal encapçalat per Sr.Carles Pellicer va anunciar
la construcció d'un pàrquing exterior a uns terrenys al costat Hospital de Sant Joan de Reus.

Un cop mes el govern prenia una decisió sense el consens i  diàleg dels partits de l'oposició i
que un cop convocat el Consell d'administració Reus Mobilitat Serveis va quedar constatat les
diferents qüestions legals que el conseller delegat del Partit Popular va fer constar, per aquest
motiu formulem al Ple les següents preguntes

Primer.- Quins riscos legals haurà d'assumir l'ajuntament de Reus, envers
l´  implantació  d'un  pàrquing  exterior  anunciat  públicament,  en  deteniment  d'una  concessió
privada  en  la  gestió  de  l'aparcament  de  l'Hospital  de  Sant  Joan  de  Reus?

Segons.- Quines són les negociacions el dia d'avui s'han mantingut amb la concessionària del

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  30/10/2017  REFERENT  A  ENVERS  APARCAMENT  EXTERIOR
HUSJR

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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pàrquing ubicat a l´ interior de l'Hospital de Sant Joan de Reus?

Tercer.- S'ha expedit alguna proposta d'intencions entre les dues parts que son Ajuntament de
Reus, a través de Reus Mobilitat i Serveis i l'empresa concessionària del pàrquing, en matèria
legal?

Quart.- Si és afirmativa, quina data es fa fer efecte aquesta proposta? I els punts a tractar quin
han estat?

Cinquè.-  Si  es negativa,  quin és el  motiu de la celeritat  per part  del  govern municipal  per fer
publica un acord,  sense les garanties legals?

27 Octubre 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

El passat mes de setembre el Grup Municipal del Partit  Popular preguntava al regidor de Via
publica, envers diferents qüestions de neteja viaria a la ciutat de Reus.

Ara com ara, a causa de la queixa reiterada de veïns del Barri Carrilet li demanem de nou una
revisió i supervisió del servei de neteja viaria que afecta la zona en qüestió, com la manca de
civisme per aquest motiu formulem al Ple les següent prec

Únic.- La millora del servei de neteja viaria i recollida d'escombraires en la corresponent zona
del Barri del Carrilet i supervisió envers actes d'incivisme.

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 30/10/2017 REFERENT A ENVERS NETEJA VIARIA BARRI CARRILET

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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