Registre Entrada Ajuntament de REUS
Núm:2019010756
Data: 27-02-2019 18:01:20

PRESENTACIÓ DE MOCIONS, PROPOSTES DE RESOLUCIÓ,
ESMENES, PRECS O PREGUNTES AL PLE MUNICIPAL O A LA
JUNTA DE PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PPC
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNI-NIF
V55549984

NIE

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 04/03/2019 REFERENT A ENVERS ACORDS MOCIÓ DE
SUBVENCIONS A MITJANS DE COMUNICACIÓ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Grup Municipal del Partit Popular va presentar l´ any 2015 una moció envers les
subvencions i publicitat institucional de les empreses municipals i Ajuntament als mitjans de
comunicació , la mateixa va ser aprovada pel Ple Municipal.
Durant aquest mandat el Partit Popular ha demanat que es lliuri segons els acords establerts
la informació a tots els grups municipals de tota la documentació a la corresponent comissió,
fent cas omís de nou als acords adoptats, en aquest sentit el Partit Popular formula les
següents preguntes al Ple.

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

1.- Quin és el motiu perquè el govern municipal no lliuri la documentació segons acords del
Ple?
2.- Per què el govern municipal, no dóna aquesta informació tal com es va aprovar en sessió
plenària?
3.- A data d´avui, quina quantitat porta gastada en publicitat institucional?
4.- Pot detallar, en sessió plenària la despesa i conceptes?
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5.- Sinó és així , quan ens lliurarà la citada informació.?

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 d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PPC
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNI-NIF
V55549984

NIE

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 04/03/2019 REFERENT A ENVERS PETICIÓ VEÏNAL CARRERS
RONDA DE SUBIRÀ I CONEGUDES CASES BARATES ZONA DEL CARRILET.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Grup Municipal del Partit Popular ha rebut les queixes per part de veïns de la zona del
Carrilet en concret Carrer Ronda de Subirà i zona de les conegudes Cases Barates (zona
perifèrica de l'avinguda de la Salle i el seu entorn).
Aquest trimestre el Govern municipal ha anunciat millores urbanístiques a 27 carrers de la
ciutat, en aquest sentit el Partit Popular formula les següents preguntes al Ple.

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

1.- Contempla el govern millorar l´asfaltat entre la zona perifèrica del Carrer Ronda de
Sobirà y tota l´ àrea d'influència de les Cases Barates?
2.- Coneixia el govern municipal l ´estat de les voreres de l´entorn de carrer Josep Maria Pous
i Vilà?
3.- Si és afirmativa, que ha fet el govern municipal a través de la regidoria de Via Publica per la
millora de les mateixes?
4.- Si la regidoria de Via Publica contempla realitzar millores en aquesta zona, pot detallar
quines són i data d´execució de les mateixes?
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5. Per què el govern anuncia, només 27 millores en via publica i no 36 o 42, considera que la
resta de ciutat no té mancances?
6.- A l'hora de presentar aquestes actuacions, s´ha tingut en compte informes tècnics o només
electoralistes?
7.- Si són tècnics, podrà el govern podrà el govern municipal detallar a la pròxima Comissió
d´Urbanisme, quins criteris se segueixen

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 d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PPC
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNI-NIF
V55549984

NIE

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 04/03/2019 REFERENT A ENVERS DATA DEFINITIVA TRASLLAT
DEL CENTRE MEDIC QUIRÚRGIC (CMQ).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El govern municipal va aprovar el trasllat del Centre Mèdic Quirúrgic (CMQ) a les
dependències de l'Antic Hospital de Sant Joan de Reus, amb l'única finalitat de reactivar la zona
i per les contínues queixes dels paradistes del Mercat Central i dels comerciants del voltant.
El Grup Municipal del Partit Popular va votar en contra d´aquest trasllat, ja que optava per
conservar l'actual ubicació del Centre Mèdic Quirúrgic, ja que pensem que ara no era el millor
moment per fer-ho i així utilitzar las reserva per fer front al dèficit del HSUJR, és per aquest
motiu que el Partit Popular formula les següents preguntes al Ple:

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

1.- Quan es produirà el trasllat del CMQ a les dependències de l'antic HUSJR ?
2.- Aquest canvi afecta els treballadors?
3.- En cas afirmatiu a quants i a quins?
4.- Quin cost econòmic s'ha produït el dia d'avui per l'acondiciament de l'antic HUSJR com a
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conseqüència d'aquest trasllat?
5.- Quin serà el cost total del mencionat trasllat?

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 d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PPC
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNI-NIF
V55549984

NIE

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 04/03/2019 REFERENT A ENVERS VEÏNS DE HORTS DE MIRÓ I
LES OCUPACIONS IL·LEGALS A LA RESTA DE LA CIUTAT DE REUS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Grup Municipal del Partit Popular va presentar aquest febrer del 2019, una proposta de
resolució al Ple Municipal una iniciativa pionera a Espanya en contra de l'ocupació il·legal i
establint en la proposta canvis legislatius per garantir el dret a la propietat privada, la
seguretat de les persones i béns i convivència social.
El govern municipal una vegada més va votar per separat on PdCat i Erc varen emetre vot en
contra de la proposta popular i el vot favorable d'Ara Reus. En aquest sentit la ciutat viu
ocupacions il·legals i els veïns de les diferents zones que les sofreixen s´han de manifestar en
la defensa del dret a viure amb tranquil·litat i protegits, en aquest sentit el Partit Popular
formula les següents Preguntes al ple:

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

1.- El desgovern del PdCat defensa el dret a la propietat privada, si o no?
2.- A data d´avui, el govern del PdCat, manté les declaracions efectuades en sessió plenària
pel Sr. Enrech , en referència que la ciutat no té problemes d'ocupacions il·legals?
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3.- Si és així, pot explicar avui la re-consideració que li planteja el PP perquè als veïns de les
zones afectades per ocupació il·legal pensen el contrari?
4.- Pensa el Govern actuar en contra de les màfies i dels ocupes il·legals?

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 d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PSC
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNI-NIF
G55670772

NIE

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 04/03/2019 REFERENT A GRUPS DE P3 DE L’ESCOLA ISABEL BESORA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquest curs 2018-2019 es van tancar dos grups de P3 a la ciutat, concretament al col•legi Joan
Rebull i a l’escola Isabel Besora per “qüestions demogràfiques”, segons el govern.
Aquesta decisió, que va generar un profund malestar entre les comunitats educatives dels dos
centres, es va haver de rectificar a cuita-corrents i es va haver d’obrir un nou grup a l’Escola
Eduard Toda per manca de places, evidenciant un greu error de planificació per part del
govern.
Ara, aquest grup municipal ha rebut la preocupació de l’AMPA de l’escola Isabel Besora per la
situació que es viurà el curs vinent, ja que són molts els germans d’alumnes que començaran
la seva escolarització, omplint gairebé tot un grup i aquesta situació no donarà cabuda a nous
alumnes.
Al gener, un mitjà de comunicació va publicar que el govern vol tenir dos nous grups de P3 el
curs vinent i que així ho havia demanat a la Generalitat. Malgrat que la regidora
d’Ensenyament assegura que aquesta informació no és certa, el grup municipal li demana que
posi remei a les greus conseqüències que la manca absoluta de planificació, tenen sobre les
escoles i sobre les famílies a l’hora de matricular els seus fills i filles.
També li demana que solucioni les queixes del pares i mares dels alumnes pel que fa al
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sistema d’adscripció actual de l’Escola Isabel Besora als centres de secundària, que un d’ells els
queda molt allunyat de l’escola.

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

-Que la regidoria d’Ensenyament proposi a la Generalitat l’obertura d’un nou grup de P3 per al
curs 2019-2010 per tal que pugui oferir places fora dels germans dels alumnes escolaritzats al
centre.
-Que la regidoria d’Ensenyament canviï l’adscripció del Isabel Besora a instituts que estiguin en
la zona de proximitat de l’escola com demanen les famílies.

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 d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PSC
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNI-NIF
G55670772

NIE

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 04/03/2019 REFERENT A SERVEI DE TRANSPORT URBÀ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Ajuntament de Reus ha anunciat que el proper dia 9 de març presentarà els primers
autobusos de la nova flota de Reus Transport a la plaça de la Llibertat.
Aquest grup municipal considera que és un bon moment per atendre les queixes i peticions
dels usuaris. En aquest sentit, recordem que els veïns del barri Sol-i-Vista han expressat la
seva per la saturació que pateixen els autobusos de les línies 30 i 31, que provoca que sovint
hagin d’anar dempeus amb la incomoditat que això suposa i el risc davant una frenada
sobtada o alguna altra incidència viària, sobretot per a la gent gran del barri.
Però aquesta no és l’única queixa veïnal en relació al servei de transport urbà. Molt usuaris
ens comenten que caldria una actualització dels recorreguts i de les parades existents.

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

Que l’empresa Reus Transport atengui les peticions dels usuaris del servei de transport urbà
per evitar haver de fer els trajectes de bona part d’aquest usuaris drets, un cop es posin en
funcionament els nous autobusos adquirits i es realitzi una actualització dels recorreguts i
parades, d’acord amb les necessitats reiteradament expressades de la ciutadania.
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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 d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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Registre Entrada Ajuntament de REUS
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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
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT REUS - GRUP MUNICIPAL CIUTADANS REUS
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNI-NIF
V55661987

NIE

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
SANCHEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 04/03/2019 REFERENT A LAS LÍNEAS DE P3 SUPRIMIDAS EN LAS ESCUELAS ISABEL BESORA
Y JOAN REBULL DE NUESTRA CIUDAD

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat decidió suprimir este curso escolar 20182019 dos líneas de P3 en nuestra ciudad, en concreto en las escuelas Isabel Besora y Joan
Rebull. Tanto el personal docente como los padres y madres de los alumnos de dichos centros
han expresado en numerosas ocasiones su descontento y preocupación ante tal medida
porque no ha habido una reducción real de la demanda que justifique estas supresiones.
Además, es innegable que la eliminación de líneas educativas conlleva una disminución de
recursos y la pérdida de profesionales para estos centros.
En junio de 2018, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presentó una propuesta de
resolución en el Parlament de Catalunya que solicitaba mantener estas dos líneas de P3 en
Reus, así como reducir las ratios actuales con una base de 20 alumnos de P3, para garantizar
la continuidad de todos los proyectos educativos de Reus. La Comisión de Educación del
Parlament aprobó esta propuesta el pasado mes de enero, cinco meses después de que se
hubiesen suprimido dichas líneas.
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PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula el siguiente RUEGO:
Que el Ayuntamiento de Reus adopte las medidas oportunas y realice las gestiones necesarias
para que la Generalitat reabra en el curso escolar 2019-2020 las líneas de P3 de las escuelas
Isabel Besora y Joan Rebull que se suprimieron en el curso actual.

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 d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNI-NIF
V55663025

NIE

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
LLORENS PEREZ, MARTA

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 04/03/2019 REFERENT A REOBERTURA DE LA LÍNIA DE P3 A
L'ESCOLA PÚBLICA ISABEL BESORA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des del Departament d'Ensenyament es donava per fet la reobertura de la línia de P3 a
l'Escola Isabel Besora. Aquesta escola pública es troba al costat de l'ARCE, centre concertat.
També hi ha una resolució del Parlament que insta a recuperar totes les línies de P3 perdudes.

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

Tot i ser notori i públic que aquesta línia seria atorgada a l'escola Isabel Besora, com és que hi
ha hagut un canvi de criteri per part de l'Ajuntament de Reus?
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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 d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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