
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 3 de juny del 2016, els Grups Municipals de Ciutadans, PSC i PP van presentar una
moció  conjunta  que  demanava  que  l’Ajuntament  de  Reus  formalitzés  un  conveni  amb
l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp per tal de posar a la seva disposició un local de
titularitat municipal adequat a les necessitats de l’entitat, per tal que hi pogués realitzar la seva
activitat i exercir de centre diürn especialitzat. La moció va ser aprovada per unanimitat.

No  obstant  això,  al  Grup  Municipal  de  Ciutadans  li  consta  que,  en  els  mesos  posteriors  a  la
celebració d’aquest plenari,  les converses mantingudes entre l’equip de govern i   l’Associació
d’Alzheimer de Reus i Baix Camp no van donar lloc a cap acord, ja que els locals proposats pel
govern no complien amb els requisits sol·licitats per l’entitat.

Passats  gairebé  dos  anys  des  que  es  va  aprovar  aquesta  moció,  no  hem  sabut  res  més
respecte  a  la  resolució  d’aquesta  situació.

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL
DEL DIA 14/05/2018 REFERENT A EL LOCAL PER A L’ASSOCIACIÓ D’ALZHEIMER DE REUS I BAIX
CAMP

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Per això, el Grup Municipal de Ciutadans formula les següents PREGUNTES:

En quina situació es troben les converses entre l’equip de govern i l’Associació d’Alzheimer de
Reus  i  Baix  Camp per  tal  de  poder  cedir-li  un  espai  municipal  per  al  seu  centre  de  dia  i  per
realitzar  les  activitats  pròpies  de  l’entitat?

Se li ha cedit ja algun local o espai municipal? Si no és així, quan està previst fer-ho i donar per
fi compliment a l’aprovat amb la moció de Ciutadans, PSC i PP aprovada el 3 de juny del 2016?

09 Maig 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 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

En fecha 17 de noviembre de 2016 el  Grupo Municipal  de Ciudadanos presentó una moción
para llevar a cabo una revisión y actualización del Plan de Accesibilidad existente mediante la
elaboración de un nuevo Plan de Accesibilidad Universal,  con la  colaboración de la  comisión
de accesibilidad de Reus, dependiente del área de Bienestar Social y formada por técnicos de
esta concejalía y por representantes de entidades sociales relacionadas con este ámbito.

Dicha  moción  acordaba  que  el  Plan  de  Accesibilidad  Universal  tenía  que  estar  revisado  y
actualizado antes de finales de 2017. La moción fue aprobada con los votos a favor de PDeCat,
Cs, PSC, ERC, PP y Ara Reus, y la abstención de la CUP.

El 18 de abril de 2018 tuvo lugar una caminata solidaria en la cual los participantes pusieron
de manifiesto las barreras arquitectónicas a las que se siguen enfrentando a diario en Reus los
afiliados de la ONCE, así como cualquier otra persona con algún tipo de discapacidad. Según
manifestaron  ese  día  los  miembros  de  la  ONCE,  y  tal  y  como  Ciudadanos  ya  sugirió  en  el
debate de su moción referente a la seguridad y visibilidad en los pasos de cebra y cruces de
Reus del último Pleno, es urgente instalar semáforos acústicos en la zona de los centros

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL
DEL DIA 14/05/2018 REFERENT A EL ESTADO DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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comerciales La Fira y Carrefour, en el paseo Mata y también en los paseos Sunyer y Prim.

En este sentido, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula las siguientes PREGUNTAS:

¿Se  ha  revisado  y  actualizado  el  Plan  de  Accesibilidad  y/o  se  ha  elaborado  un  Plan  de
Accesibilidad Universal de Reus tal y como se acordó con la moción de Ciudadanos en el pleno
celebrado el 17 de noviembre de 2016?

¿Tiene  el  equipo  de  gobierno  previsto  instalar  semáforos  acústicos  en  las  zonas  antes
mencionadas?  Si  es  así,  ¿cuándo  lo  hará?

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

09 Maig 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

Al  Ple  del  6  de  juliol  de  2017  es  va  aprovar  per  unanimitat  la  moció  presentada  pel  Grup
Municipal  del  PSC  en  relació  a  la  posada  en  marxa  del  projecte  “Patis  Oberts”.

Segons  l'acord  de  la  moció,  l’Ajuntament  de  Reus  es  comprometia  a  posar  en  marxa  el
projecte  'Patis  Oberts',  perquè  totes  les  escoles  de  la  ciutat  que  s’hi  vulguin  acollir  obrin  les
portes  dels  patis  escolars  com a  espai  d'ús  públic  per  a  famílies,  nens  i  adolescents  fora  de
l'horari  escolar,  en  caps  de  setmana  i  en  vacances  escolars,  amb  l’objectiu  d’optimitzar  el
vessant educatiu i social de l'ús dels centres escolars i oferir una alternativa d'oci als infants i
joves i les seves famílies.

-En quina fase es troba la posada en marxa del projecte “Patis Oberts”?
-En quins calendaris s’està treballant?
-Quines gestions està realitzant l’Ajuntament amb les escoles de la ciutat per tal d’implantar el
projecte?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 14/05/2018 REFERENT A PROJECTE "PATIS OBERTS"

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

El  curs  2006-2007  es  va  iniciar  el  projecte  Bus  a  Peu,  amb  l’objectiu  de  fomentar  els
desplaçaments  a  peu  dels  membres  de  la  comunitat  educativa,  especialment  de  l’alumnat.
L’Ajuntament  col•labora  amb les  AMPA i  les  direccions  dels  centres  interessats  per  posar  en
marxa el  projecte,  de  manera  que es  creïn  itineraris  segurs  pels  quals  diàriament  es  puguin
desplaçar  els  nois  i  noies  de  les  seves  llars  als  centres  i  a  l’inrevés.
El  projecte,  que va sorgir  després de la petició que van realitzar els  nens i  nenes del  Consell
d’Infants Ciutadans, té per objectiu implantar una xarxa d’itineraris segurs que determinin un
recorregut urbà des de diferents punts de la ciutat fins als centres educatius.

-Quins centres de la ciutat estan acollits en aquest projecte en l’actualitat
-Quants alumnes es beneficien d’aquest servei, especificat per centres
-De quants itineraris es beneficien els usuaris del servei i quins són

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 14/05/2018 REFERENT A PROJECTE "BUS A PEU"

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

Des de fa uns mesos, l’Ajuntament de Reus està substituint els llums de vapor de mercuri per
leds per tal d’adaptar-se a la nova normativa d’Ordenació ambiental de l’enllumenament per a
la protecció del medi nocturn. I d'aquesta manera, reduir la potència i, en conseqüència el cost
i minimitzar la contaminació lumínica.

Però aquest grup municipal ha rebut les queixes de veïns de diferents barris on s’ha realitzat la
substitució  de  les  làmpades  perquè  els  carrers  estan  molt  més  foscos  que  abans,  amb  la
sensació  d’inseguretat  que  això  comporta.

Davant la possibilitat que el plec de clàusules redactat per l’ajuntament no definís prou bé la
il•luminació que requereix cada carrer, plaça o glorieta per a una correcta visibilitat nocturna.

-Que  els  serveis  tècnics  de  l’Ajuntament  duguin  a  terme  una  inspecció  de  la  il•luminació  als
barris  on  s’han  substituït  l’enllumenat,  per  tal  de  verificar  que  sigui  suficient,  garantint  la

PREC  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL DEL DIA 14/05/2018 REFERENT A LA SUBSTITUCIÓ DE PUNTS DE LLUM DE VAPOR
DE MERCURI PER LEDS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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visibilitat i, en conseqüència, la seguretat.
-I  en  cas  de  no  ser  així,  que  es  prenguin  les  mesures  oportunes  per  solucionar  aquesta
problemàtica.

10 Maig 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  10  d'abril  del  2018,  el  Sr.  Carles  Pellicer,  alcalde  de  Reus  i  Josep  Fèlix  Ballesteros,
alcalde de Tarragona van signar, segons ells mateixos, un acord històric per l'impuls ferroviari
del  territori,  amb  una  sèrie  de  demandes  perquè  es  desenvolupin  en  el  marc  del  Camp  de
Tarragona. En aquest acord i en concret el punt 7è diu: "demanar al Ministeri de Foment que
liciti  i  executi  la  construcció  de  l'estació  Reus  Sud  Bellisens  que  doti  a  Reus  d'una  segona
estació  de  tren  al  sud  de  la  ciutat".

Davant  aquesta  demanda  i  coneixent  que  la  Generalitat  de  Catalunya  no  ha  realitzat  el
projecte constructiu per poder dotar amb partida pressupostaria l'execució de la mencionada
estació el Partit Popular formula:al Ple les següents preguntes:

Primer.- Perquè l'Alcalde de Reus en la junta de portaveus del dia 16 d'Abril va afirmar que el
projecte constructiu estava realitzat i entregat al Ministeri, essent falsa aquesta afirmació?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PP DE REUS
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 14/05/2018 REFERENT A ENVERS L’ACORD FERROVIARI ENTRE
ELS ALCALDES  DE REUS I TARRAGONA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Segons.-  Perquè  l¨Alcalde  de  Reus,  signa  un  document  amb  punts  que  no  són  certs?  Quan
preveu  reunir-se  amb  el  Ministeri  de  Foment  per  desenvolupar  les  peticions  segons  aquest
acord  històric?

Tercer.-  Quan  pensa  l'Alcalde  de  Reus  exigir  a  la  Generalitat  la  realització  de  l'estudi
constructiu  del  Baixador  de  Bellisens?

Quart:-  Quina  és  la  data  de  presentació  definitiva  del  projecte  constructiu  per  part  de  la
Generalitat  de  Catalunya  al  Ministeri  de  Foment?

Cinquè.-  Quin és el  motiu perquè la Generalitat  porti  un retard de tres anys en la realització
del  mencionat projecte?

10 Maig 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

Molts  pares  i  mares  fa  anys  que  realitzant  queixes  envers  l'adoctrinament  en  els  centres
escolars a Catalunya, un fet que ha comportat que pares i mares hagin presentat denuncies a
la Fiscalia i al mateix Ministeri d´ Educació per la imparcialitat dels centres educatius en aquest
sentit, un fet que es constata perquè el Ministeri d´ Educació ha presentat un requeriment al
Departament d´ Ensenyament perquè l'Escola "La Vitxeta" a fi i  efecte que "restauri els drets
conculcats  i  depuri  responsabilitats",  per  aquest  motiu  el  Partit  Popular  formula  al  Ple  les
següents  preguntes:

Primer.-  La  regidora  i  per  tant  la  Regidoria  d´  Ensenyament  han  rebut  queixes  de  pares  i
mares  envers  adoctrinament  escolar  a  algun  centre  escolar  reusenc?

Segons.- Si és afirmativa, en quins centres escolars s´ han denunciat aquests fets?

Tercer.- S´ ha reunit la regidora d´ Ensenyament amb el Departament

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PP DE REUS
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  14/05/2018  REFERENT  A  ENVERS  EL  REQUERIMENT  DEL
MINISTERI  D’EDUCACIÓ  AL  DEPARTAMENT  D¨ENSENYAMENT  A
L´ ESCOLA “LA VITXETA” DE REUS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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d´ Ensenyament per traslladar les queixes de pares i mares en aquesta matèria?

Quart:-  Si  és  afirmativa,  quines són les conclusions que es deriven de l'afirmació que fan les
mares i  pares de queixes reiterades sobre adoctrinament escolar?

Cinquè.-  Per  quin  motiu,  no  s´  han  informat  de  queixes  reiterades  de  pares  i  mares  en  la
Comissió  de  Serveis  a  la  Persona,  per  part  de  la  regidoria  d'Ensenyament?

10 Maig 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

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:2018020926
Data: 10-05-2018 09:23:23

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 10/5/2018
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2018E529C12E24CB7C58A098F4B4B10596FB41DC086D0510092331



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

Els  veïns  i  la  junta  de  l¨  Associació  de  Veïns  Mas  Carpa  durant  aquesta  legislatura  hi  han
sol·licitat  al  consistori  municipal  diferents peticions de millora urbanística i  seguretat  viaria a
favor del conjunt d´ aquest barri de la nostra ciutat per aquest motiu el Partit Popular formula
al Ple les següents preguntes:

Primer.-  A  data  d´  avui  ha  valorat  el  govern  municipal  la  construcció  d´  una  rotonda  a  l´
entrada  de  la  Urbanització  Mas  Carpa?

Segons.- Si és afirmativa, en quina data es preveu la construcció d'aquesta rotonda d´ accés al
barri?

Tercer.- Si es negativa, quin és el motiu per no desenvolupar aquesta petició?

Quart:- Segons ens conta s´ ha modificat un canvi de contenidors a l´ Urbanització Mas Carpa

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PP DE REUS
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  14/05/2018  REFERENT  A  ENVERS  PETICIONS  DE  MILLORES
URBANÍSTIQUES  I  SEGURETAT  VIARIA  A  MAS  CARPA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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, creu el govern municipal que és necessari canviar-ne algun més? Si és afirmativa quins?

Cinquè.- Els veïns han demanat una millora envers el control per la proliferació de gats, quines
actuacions s´ han dut a terme?

Sisè.-  Si  és  negativa,  quin és  el  motiu a  data d´ avui  no s'hagi  desenvolupat  cap actuació en
aquest  sentit?

10 Maig 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 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

El artículo 23 de la Ley 40/15 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público establece
que las autoridades en las que concurra alguna de  los supuestos recogidos en dicho precepto
deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento que se esté tratando, estableciéndose
como motivos de abstención, entre otros,el siguiente:

e)  Tener  relación  de  servicio  con  el  interesado  en  el  asunto,  o  haberle  prestado  en  los  dos
últimos  años  servicios  profesionales  de  cualquier  tipo  y  en  cualquier  circunstancia  o  lugar.

Por todo ello, formulamos la siguiente PREGUNTA:

¿Tiene conocimiento el gobierno local de si alguno de sus miembros ha incumplido el deber de
abstenerse en alguna ocasión por tener relación de servicio  con el  interesado o por haberle
prestado  en  los  dos  últimos  años  servicios  profesionales  de  cualquier  tipo  y  en  cualquier
circunstancia  o  lugar?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL
DEL DIA 14/05/2018 REFERENT A LA POSIBILIDAD DE QUE ALGÚN MIEMBRO DEL GOBIERNO
LOCAL  HAYA  INCUMPLIDO  EL  ARTÍCULO  23  DE  LA  LEY  DE  RÉGIMEN  JURÍDICO  DEL  SECTOR
PÚBLICO

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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10 Maig 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 CUP V55663025

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.

LLORENS PEREZ, MARTA

El passat dia 9 de febrer es va registrar un incendi a la seu de FCC a Reus, empresa que presta
el servei de la neteja viària i recollida de residus urbans a la ciutat de Reus, en el transcurs del
qual s’hi van cremar 6 vehicles –de diferent ús-.

A preguntes d’aquest  grup municipal  el  regidor de via  pública va respondre que la  prestació
del  servei  va  a  compte  i  risc  de  l’empresa  concessionària,  tanmateix,  han  sortit  a  la  premsa
algunes  notícies  i  voldríem  verificar  alguns  extrems.

Per aquests motius demanem que se'ns respongui aquestes preguntes:

1) En el lloguer per part de FCC de camions pel servei, l’Ajuntament té la certesa que no s’està
aplicant  o  s’aplicarà  aquest  lloguer  sobre  la  quantitat  que  pagarà  l’Ajuntament  per  aquest
servei  a  FCC?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 14/05/2018 REFERENT A AL COST DEL LLOGUER PER PART DE
FCC DE CAMIONS I LA REPARACIÓ DE L’ESTACIÓ DE GAS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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2) En quina situació queda l’estació de gas que cal reparar a resultes de l’incendi? Sobre qui en
recaurà el cost la seva reparació? Quins són els terminis d’aquesta reparació?

10 Maig 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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