
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 17 de juliol del 2017 la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics va dictaminar
favorablement un expedient relatiu a la sol·licitud de compatibilitat amb activitats privades per
part de quatre treballadors de Reus Esport i Lleure SA.

El  Ple  de  la  Corporació,  d’acord  amb  el  que  estableix  l’article  14  paràgraf  segon  de  la  Llei
53/1984,  és  l’òrgan  competent  per  autoritzar  la  compatibilitat  abans  esmentada.

No  obstant  això,  a  data  d’avui  no  consta  que  el  Ple  s’hagi  pronunciat  sobre  aquest
reconeixement de la compatibilitat amb activitats privades per part de quatre treballadors de
Reus  Esport  i  Lleure  SA,  ja  que,  per  motius  que  es  desconeixen,  aquest  assumpte  no  va  ser
inclòs en l’ordre del dia del Ple celebrat el 20 de juliol del 2017, ni en el de cap Ple posterior.

Per aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans formula les següents PREGUNTES:

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL
DEL DIA 11/06/2018 REFERENT A DETERMINADES SOL·LICITUDS DE COMPATIBILITAT LABORAL
PER PART DE TREBALLADORS DE RELLSA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Per què no s’ha inclòs en l’ordre del dia de cap Ple la sol·licitud de compatibilitat amb activitats
privades  per  part  de  quatre  treballadors  de  Reus  Esport  i  Lleure  SA  dictaminada
favorablement per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics el 17 de juliol del
2017?
Es pretén amb aquesta “no inclusió” que escapin del control Plenari les sol·licituds esmentades
davant la possibilitat real que no siguin aprovades i aconseguir així la compatibilitat via silenci
administratiu positiu?
Ha emès l’Ajuntament alguna resolució o certificat d’acte presumpte o de qualsevol altre tipus
reconeixent la compatibilitat a aquests sol·licitants?
S’ha  donat  alguna  resposta  a  aquests  quatre  treballadors  de  Reus  Esport  i  Lleure?  En  cas
afirmatiu,  quina  ha  estat?

06 Juny 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

Hace dos semanas salió a concurso la autorización del uso privativo de espacios en el entorno
del Mercado Central y del Mercado del Carrilet para el ejercicio de la venta no sedentaria, es
decir,  para  el  'Mercat  de  Marxants'  de  Reus  que,  cabe  destacar,  tiene  un  gran  arraigo  en
nuestra  ciudad.  Con  esta  licitación,  se  otorgarán  25  licencias  a  nuevos  marchantes,  que
podrán  ejercer  su  actividad  en  el  mercado  ambulante  del  lunes,  miércoles  y  sábado.

En los últimos años, la crisis económica, los cambios en los modelos de consumo y el aumento
de  la  competencia  y  de  las  prácticas  de  venta  ilegal  (top  manta)  han  producido  un  impacto
negativo para el sector de la venta no sedentaria. Por ello, y aprovechando la nueva licitación,
el  Grupo Municipal  de Ciudadanos considera que el  Ayuntamiento debería  adoptar  medidas
para ayudar a los marchantes en el ejercicio de su actividad económica, como el ajuste y/o la
rebaja de las tasas que pagan por ocupar su espacio en el 'Mercat de Marxants'.

Por ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula el siguiente RUEGO:

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 11/06/2018 REFERENT A LAS TASAS DEL ‘MERCAT DE MARXANTS’  DE REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Que el Ayuntamiento de Reus realice un estudio del coste real de la ocupación de espacios en
el  'Mercat  de  Marxants'  para  que,  en  la  medida  de  lo  posible,  se  pueda  rebajar  la  tasa
correspondiente  a  los  comerciantes  que  ostentan  estas  licencias.

06 Juny 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

Aquest grup municipal va registrar una petició el passat 30 de maig per obtenir l’estudi sobre
l’escolaritat  a  Reus,  elaborat  per  professors  de  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona   per
encàrrec del govern municipal, així com el document powerpoint que es va projectar durant la
presentació pública de l’estudi.

La resposta de la regidoria d’Ensenyament va ser la següent:

En nom de la  presidenta del  CEM,  la  Sra.  M.  Dolors  Sardà,  regidora d'Ensenyament i  Política
Lingüística, i amb relació a la petició d'informació del GM PSC, Registre Entrada Ajuntament de
Reus núm. 2018024770, de 30.05.2018 s'informa que per tal d'atendre i respectar la petició de
la  comunitat  educativa,  concretament,  la  direcció  d'alguns  centres  educatius  de  la  ciutat,  es
traslladarà als membres del Consell Escolar Municipal la versió anonimitzada de l'estudi de la
UAB presentat en el plenari extraordinari del CEM del dia 24 de maig de 2018.
D'altra banda, des de la Comissió de Treball del CEM de seguiment de l'estudi 'L'escolaritat a
Reus:  avaluació  de  la  política  educativa  municipal  per  a  l'equitat”,  es  treballarà  la  informació
continguda en l'estudi  com consideri  l'esmentada comissió  de  treball.

PREC  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL DEL DIA 11/06/2018 REFERENT A L’ESTUDI D’ESCOLARITAT REALITZAT A LA CIUTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Tenint  en  compte  que  el  Reglament  Orgànic  de  l’Ajuntament  de  Reus  (ROM)  diu  en  el  seu
article 35 que “Els regidors i regidores tenen dret a obtenir de l’alcalde)essa o de la Comissió
de  Govern  tots  els  antecedents,  dades  o  informacions  d’àmbit  municipal  que  es  trobin  en
mans  dels  serveis  de  la  Corporació,  els  organismes  autònoms  i  de  les  societats  de  capital
municipal,  i  que  resultin  necessaris  per  al  desenvolupament  de  la  seva  funció.
Tenint en compte que l’estudi ja s’ha presentat al públic i als mitjans de comunicació sense una
versió ‘anonimitzada’

Que  la  regidora  d’Ensenyament  faciliti  a  aquest  i  a  la  resta  de  grups  municipals   l’estudi
“L’escolaritat a Reus: avaluació de la política educativa municipal per a l’equitat”, elaborat per
professors  de  la  Universitat  Autònoma de  Barcelona  per  encàrrec  del  govern  municipal,  així
com el document powerpoint que es va projectar durant la presentació pública de l’esmentat
estudi.

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

07 Juny 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

Aquests  dies  hem  sabut  que  l’Institut  català  del  Sòl  ha  tret  a  concurs  públic  les  obres
d’enderrocament dels edificis buits que hi ha al barri del Carme i que són de la seva propietat,
concretament, al carrer de Sant Jaume, Closa de Freixa y Sant Francesc.
L’Incasòl ha acordat amb l’Ajuntament adequar els solars resultants perquè puguin acollir un
aparcament de zona blava.

Que  l’Ajuntament  valori  la  creació  d’una  zona  verda  en  un  dels  espais  lliures  resultat  de
l’enderrocament  dels  edificis  al  barri  del  Carme  perquè  en  puguin  gaudir  els  veïns  i  veïnes.

PREC  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  11/06/2018  REFERENT  A  BARRI  DEL  CARME

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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07 Juny 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 servei de teleassistència domiciliària és un servei d’atenció permanent i a distància adreçat a
persones grans i  a  persones amb discapacitat  física que ha de facilitar  una resposta ràpida i
adequada davant qualsevol  eventualitat  que pugui  sorgir.

Es tracta d’un sistema que permet la connexió permanent entre l’usuari i  un centre d’atenció
atès per professionals. Els usuaris tenen un dispositiu que porten constantment posat perquè
en cas de necessitat l’accionin i contactin amb el centre d’atenció mitjançant la línia telefònica i
un equipament de comunicacions informàtic específic.

Aquest grup municipal ha rebut queixes d’avis i  àvies majors de 80 anys per la demora en el
procés de tramitació i  concessió d’aquest servei.

-Quin període de temps passa de mitjana des que l’usuari demana cita fins que l’Ajuntament li
dóna la primera visita?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 11/06/2018 REFERENT A SERVEI  DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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-Quin període de temps passa de mitjana des de la primera visita fins a la concessió del servei?
-Quants usuaris  hi  ha en aquests  moments que,  havent  realitzat  ja  una primera visita,  estan
pendents de rebre el  servei?

07 Juny 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

Les  treballadores  de  la  neteja  dels  Col•legis  de  Reus  l’any  2011  van  fer  una  modificació  dels
seus contractes (aleshores treballadores de l’empresa Eulen), passant a tenir contractes fixes a
tenir-ne  uns  altres  de  fixes  discontinus,  de  l’1  de  setembre  fins  al  29  de  juny,  fet  que  va
suposar  un  perjudici  a  nivell  laboral  per  a  aquestes  treballadores,  ja  que  a  l’acabar  el  curs
escolar  les  treballadores passaven a cobrar  el  subsidi  d’aturades,  si  acumulaven prou temps
cotitzat.

Aquest acord implicava a totes les parts,  Empresa, Ajuntament i  treballadores i  amb aquesta
mesura  en  van  salvar  momentàniament  26  dels  80  llocs  de  treball.  En  aquest  acord  les
treballadores també van accedir a fer les vacances els dies que els centres estaven tancats, per
mantenir l’eficiència en el servei de la neteja.

El  document  signat  per  l’alcalde  establia  que  quan  la  situació  econòmica  millorés  les
treballadores  anirien  recuperant  la  situació  anterior  a  la  signatura  d’aquest  acord  a  tres
bandes.

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  11/06/2018  REFERENT  A  PREGUNTA  QUE  PRESENTA  LA
CANDIDATURA  D’UNITAT  POPULAR  DE  REUS  (CUP)  SOBRE  LA   SITUACIÓ  LABORAL  DE  LA
PLANTILLA  DEL  SERVEI  DE  NETEJA  DE  LES  ESCOLES  DE  REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Per contra, a dia d’avui les treballadores observen amb molta preocupació com en comptes de
millorar,  la situació empitjora. L'any 2016, l’empresa va forçar tant la situació que va generar
un conflicte laboral que es va dirimir als jutjats el dia 21 de juny, sense que l’Ajuntament ni el
govern que el sustenta haguessin intercedit per evitar perjudicis per a les treballadores i una
consegüent repercussió en el mateix servei de la neteja.

Actualment, hi ha unes 60 treballadores en plantilla en comptes de les 80 existents abans de
signar l’acord l’any 2011, per tant tampoc s’ha assolit l’objectiu de mantenir els llocs de treball.
Les jubilacions es cobreixen amb persones contractades amb jornades més reduïdes que les
persones que es van jubilant.

D'aquí  a  poc  temps,  es  tornarà  a  licitar  el  servei  I  altre  cop,  el  conjunt  de  treballadores  per
mitjà  del  comitè  d'empresa  tornen  a  mostrar  el  seu  desacord  amb  els  procediments  de
contractació que es duen i es duran a terme. Aquest cop i de manera més específica, hi ha un
descontentament  amb  la  nova  licitació  del  servei  que  se  seguirà  fent  amb  dos  lots  (A  i  B),
situació  que segueix  precaritzant  les  condicions  laborals  de les  treballadores  i  la  qualitat  del
servei.

1. Quan pensen l'alcalde i el seu govern, tal com va anunciar a la carta -amb la seva signatura-
que va adreçar a les treballadores el 20 de juny de 2012,  realitzar els processos adequats per
a  millorar  la  situació  laboral  de  les  treballadores  començant  amb  una  trobada,  cara  a  cara,
amb les integrants del comitè d'empresa tal com elles demanen a la carta registrada el passat
17 d'abril del 2018 i que van tonar a registrar el passat 11 de maig de 2018?

2. Quan pensa l'alcalde i el seu govern restablir la comissió de seguiment amb representants
de  l'empresa,  el  comitè  i  l'ajuntament  per  a  vetllar  pel  seguiment  del  servei  i  perquè  les
treballadores vagin recuperant les condicions contractuals originàries guadint de l'oportunitat
d'una nova licitació?

3. Sabent que la internalització seria una bona opció per a millorar les condicions laborals de
les treballadores,  es nega,  vostè alcalde i  el  seu govern a realitzar els passos adequats per a
fer-la realitat?

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

07 Juny de 2018

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus
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07 Juny 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 2016 el Partit Popular va formular prec sol·licitant adequació i millora del conegut Skate Park
de la  ciutat  ,  una reivindicació  que aquest  passat  2018 al  Consell  de Alumnes de Secundaria
dins  les seves propostes també exposaven, i que l’Alcalde en la seva intervenció va apuntar la
seva  voluntat  per  la  seva  reforma,  en  aquest  sentit  el  Partit  Popular  formula  les  següents
preguntes  al  Ple:

Primer.  -Contempla  el  govern  municipal  incloure  les  millores  que  sol·liciten  el  alumnes  del
Consell  de  Alumnes  de  Secundaria?

Segons.- Si es afirmativa, quines d´elles?

Tercer.-  A  data  d´avui,  Brigades  Municipals  va  desmantellar  part  de  les  instal·lacions,  quan
preveu  la  finalització  de  les  obres?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 11/06/2018 REFERENT A ENVERS SITUACIÓ SKATE PARK .

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Quart.- Si no hi ha data definitiva de finalització d´obres , quin es el motiu?

07 Juny 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 Partit Popular l´any 2016 va formular una pregunta envers l´espai conegut com
«  La  Sedera  «  on  preguntava  quins  acords  havia  arribat  el  govern  municipal  amb  la
immobiliària  Solvia.

En aquest sentit uns veïns han mostrat la seva disconformitat i altres estan a favor de
 l ´implantació d´un supermercat als terrenys de propietat privada  que estan qualificats com
d´us  industrial  i  comercial  es  per  aquest  motiu  que  el  Partit  Popular  formula  les  següents
preguntes  al  Ple:

Primer. - Quines negociacions s´han establert entre el govern local i la futura empresa
d´hipermercats?

Segons.-  Si  es  negativa,  s´ha  establert  alguna  reunió  amb  la  immobiliària  Solvia  per  aquest
tema?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 11/06/2018 REFERENT A ENVERS SITUACIÓ « LA SEDERA».

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Tercer.-  A  data  d´avui,  quin  ha  sigut  el  posicionament  del  govern  municipal  envers  aquesta
qüestió?

Quart.-  La  immobiliària  Solvia  o  la  empresa  de  hipermercats  han  sol·licitat  informació
addicional  sobre  aquest  tema?

Cinquè.- Si es afirmativa, quan varen registrar la petició de sol·licitud de documentació?

07 Juny 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.

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?

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?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 11/06/2018 REFERENT A PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE LA CUP EN RELACIÓ 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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07 Juny 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  Partit  Popular  va  presentar  l’any  2017  una  moció  per  l’establiment  d’una  convocatòria
oberta destinada a ajudes per l’adquisició de llibres, material escolar i per l’ inclusió social dels
infants més desfavorits. Aquesta partida vindria dotada per els  ingressos provinents del IBI de
l´autopista AP-7 i es van adoptar  els següents acords:

Primer.-  Instar  a  l'Ajuntament  de  Reus  que  en  el  marc  de  l’aprovació  dels  pressupostos  del
2017,  s’estudiï  la  possibilitat  d’utilitzar  els  ingressos  provinents  de  l'IBI  de  l'Autopista  AP-7  a
fons  d'ajudes  a  l'escolarització  (llibres  i  material  escolar)  i  projectes  per  la  inclusió  social  al
municipi  de  Reus.

Segon.- Instar a l'Ajuntament de Reus a destinar part d’aquest import a garantir que els infants
de famílies desafavorides disposin de llibres i material escolar.

en aquest sentit el Partit Popular formula les següents preguntes al Ple:

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  11/06/2018  REFERENT  A  ENVERS  ESTUDI  MOCIÓ  AJUDES
D´ESCOLARITZACIÓ  I  LLIBRES  DE  MATERIAL  ESCOLAR  INCLUSIÓ  ESCOLAR.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Primer. - Quantes famílies l´any 2017 es van atendre a traves de l´ajuda
d´emergència  sota  el  concepte  «  ajuda  especifica  per  l´escolarització  en  compra  de  libres  i
material  escolar»  ?

Segon.-  El  govern  municipal   ha  desenvolupat  el  corresponent  estudi  per  utilització  dels
ingressos  IBI  per  aquesta  finalitat?

Tercer.- Si es afirmativa, quines son les conclusions del estudi i data de presentació?

Quart.- Si es negativa, quin es el motiu de la no realització de l´estudi?

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

07 Juny 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

En  les  darreres  setmanes  s’han  dut  a  terme  diferents  operatius  policials,  de  forma  conjunta
entre  Mossos  d’Esquadra  i  Guàrdia  Urbana  de  Reus,  per  trobar  connexions  irregulars  a  la
xarxa  de  subministrament  energètic.

Segons se'ns ha informat en comissió informativa, la regidoria de Benestar Social i Família no
tenia constància d'aquests talls de subministrament.

Per tot això, des del grup municipal de la CUP, formulem les següents preguntes:

- Quin és l’origen d’aquesta investigació, una denuncia de l’empresa subministradora o la
visualització de les càmeres? Si va ser la segona opció, la Guàrdia Urbana va informar a Serveis
Socials  o directament a l’empresa subministradora?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  11/06/2018  REFERENT  A  PREGUNTA  QUE  REALITZA  LA
CANDIDATURA  D’UNITAT  POPULAR  DE  REUS  EN  REFERÈNCIA  ALS  OPERATIUS  POLICIALS
REALITZATS  PER  TROBAR  CONNEXIONS  IRREGULARS  A  LA  XARXA  DE  SUBMINISTRAMENT
ENERGÈTIC

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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- Es  tenia  constància  de  la  situació  socioeconòmica  de  les  persones  residents  als
habitatges inspeccionats?

- A la nota informativa de l’Ajuntament de Reus es parla dels ‘ocupants dels pisos’ en lloc
dels ‘residents’. Quants pisos estaven ocupats de forma irregular?

- Quina alternativa i procediment d’ajut social s’ha ofert a les persones denunciades per
les connexions irregulars a la xarxa de subministrament d’aigua i d’electricitat?

- Quants  procediments  penals  ha  promogut  l’Ajuntament  de  Reus  arran  de  les
inspeccions?

- La  regidora  Montserrat  Vilella  i  el  regidor  Joaquim  Enrech  consideren  que  aquestes
persones  han  actuat  amb  afany  de  lucre  o,  en  canvi,  per  una  necessitat  socioeconòmica  i  la
manca d’alternatives per abastir-se?

07 Juny 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:2018026777
Data: 07-06-2018 09:55:10

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 7/6/2018
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2018F6316A8C4CD44A5B2D0FDCC23EEC056ABB042A9B0607095518



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

L’Ajuntament de Reus gaudeix d’una concessió administrativa que li permet utilitzar aigua del
pantà de Riudecanyes. Per altra banda, té en disposició drets de reg.

Des del grup municipal de la CUP, formulem les següents preguntes:

- Quina  capacitat  de  consum  d’aigua  en  metres  cúbics  té  l’Ajuntament  de  Reus
mitjançant drets de reg de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes?

- Quants metres cúbics s’han consumit els darrers 5 anys?

- On ha anat destinat aquest consum d’aigua?

- S’ha connectat a la xarxa o se n’ha fet un ús concret i diferenciat?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  11/06/2018  REFERENT  A  PREGUNTA  QUE  REALITZA  LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS EN REFERÈNCIA A LA GESTIÓ I ÚS DELS DRETS DE
REG DE LA COMUNITAT DE REGANTS DEL PANTÀ DE RIUDECANYES.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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