
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

La ciutat de Reus va experimentar els darrer trimestre de l’any 2017 nous episodis de crema
de contenidors en diferents punts de la ciutat.

La  reposició  dels  contenidors  malmesos,  la  neteja  de  l’espai  que  ocupen  i  possibles  danys
col•laterals  que  provoquen  aquests  actes  vandàlics  suposa  un  important  cost  a  les  arques
municipals  i,  en  conseqüència,  a  la  ciutadania.

- Quina ha estat la quantitat de contenidors cremats a la ciutat durant el 2017?

- Quin ha estat el cost de la reposició d’aquests contenidors?

- Qui assumeix aquest cost?

- Quants responsables de provocar aquests actes vandàlics s’han identificat?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 25/01/2018 REFERENT A LA CREMA DE CONTENIDORS A LA CIUTAT

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
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- Quina quantitat del total s’exigeix a aquests infractors identificats?

24 Gener 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.

COMPTE LLUSA, M. DOLORS

de  l'avinguda  Onze  de  Setembre  i  final  del  carrer  General  Moragues  coincidint  amb  la
inauguració  del  nou  supermercat  Mercadona.

Molts  veïns  i  usuaris  han  mostrat  queixa  reiterada  per  l´  ubicació  de  la  rotonda,  ja  que
consideren que genera molts problemes l'hora d'accedir a aquesta, per aquest motiu el Partit
Popular formula les següents preguntes al Ple:

Primer.-  Quantes  queixes  ha  rebut  el  govern  municipal,  per  l´  ubicació  de  la  rotonda  en  la
cruïlla  d'Avinguda  Onze  de  Setembre  amb  Carrer  General  Moragues?

Segons.- Quants accidents s'han produït a causa de l´ ubicació de la mencionada rotonda?

Tercer.- Com preveu el govern municipal, millorar aquesta rotonda i la seva accessibilitat?

PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  DEL  PARTIT
POPULAR  AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  25/01/2018  REFERENT  A  ENVERS  ROTONDA
AVINGUDA  ONZE   DE  SETEMBRE  (BARRI  NILOGA).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Quart.-  Té  l'equip  de  Govern  l´  intenció  de  suprimir-la  i  tornar  a  regular  el  transit  amb
semàfors?

Tercer.- Com preveu el govern municipal, millorar aquesta rotonda i la seva accessibilitat?

24 Gener 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.

COMPTE LLUSA, M. DOLORS

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 cartelleria 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 incívics 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 25/01/2018 REFERENT A ENVERS INCIVISME CIUTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

COMPTE LLUSA, M. DOLORS

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 JUNTA DE PORTAVEUS DEL DIA 25/01/2018 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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Quart.- Quina és la quantia total pressupostada per al desenvolupament del Carnaval 2018?
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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

La regidora d’Ensenyament va anunciar  fa uns dies que l’Ajuntament de Reus reclamarà a la
Generalitat  el  pagament  de  les  subvencions  pendents  per  al  finançament  de  les  escoles
bressol  però,  només,  a  partir  de  l’any  2014.  Les  del  2012  i  2013  ja  no  es  poden  reclamar
perquè  han  prescrit.

Quina  quantitat  econòmica  deixarà  d’ingressar  l’Ajuntament  de  Reus  en  concepte  de
subvenció  per  al  finançament  de  les  escoles  bressol  pels  anys  2012  i  2013,  pel  fet  que
Generalitat  trenqués  la  relació  convenial  amb  els  ajuntaments  i  deixés  de  complir  les
previsions  pressupostàries?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  25/01/2018  REFERENT  A  LES  SUBVENCIONS  PENDENTS  PER  AL
FINANÇAMENT  DE  LES  ESCOLES  BRESSOL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

Pàgina 1 de 2
Plaça Mercadal, 1 • 43201 Reus
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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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