
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 4 de septiembre de 2015 el Pleno aprobó una moción presentada por el Grupo Municipal de
Ciudadanos para la adopción de medidas para solucionar la problemática de la prostitución en
la  zona  de  la  avenida  de  Salou  y  del  barrio  Parcel·les  Cases.  De  los  diferentes  puntos  de  la
moción,  se  aprobó  poner  en  marcha  una  campaña  informativa  sobre  las  consecuencias
legales  de  contratar  servicios  sexuales  a  personas  que  ejercen  la  prostitución,  así  como
intensificar  los  controles  policiales  en  la  avenida  de  Salou  y  otras  zonas  con  el  objetivo  de
disuadir a los conductores. Por último, se aprobó iniciar una campaña por parte de la Guardia
Urbana para investigar  la  situación de las  mujeres  que ejercen la  prostitución en Reus,  para
detectar  y  responder  a  posibles  casos de explotación sexual.

El 6 de mayo de 2016 el Pleno aprobó la nueva Ordenanza de Civismo de Reus, en la que se
sanciona la prostitución en la calle. A pesar de todo, en los últimos tres años esta situación ha
persistido e incluso se ha incrementado, como viene siendo habitual, en época estival.

Además,  recientemente,  el  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos  ha  recibido  quejas  por  parte  de
vecinos  de  la  urbanización  Pàmies  y  de  la  avenida  de  Salou  debido  a  que  la  presencia  de

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL
DEL DIA 15/10/2018 REFERENT A LA PROBLEMÁTICA DE LA PROSTITUCIÓN EN LA AVENIDA DE
SALOU

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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prostitutas  se  ha  acentuado  en  los  últimos  meses  en  su  zona  durante  todos  los  días  de  la
semana,  produciéndose  últimamente  peleas  y  gritos  a  diario.

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

¿Cuál es el grado de implementación actual de los tres acuerdos mencionados anteriormente
y  aprobados  en  la  moción  de  Ciudadanos  presentada  en  el  Pleno  del  4  de  septiembre  de
2015?
¿Está al corriente el equipo de gobierno de las peleas que se producen en la avenida de Salou
y en la urbanización Pàmies relacionadas con la prostitución?
De ser así, ¿cuáles son las medidas que se van a llevar a cabo para resolver esta situación?

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

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

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  el  marc  d'un  seguit  d'accions  per  treure  llaços  grocs  i  altra  simbologia  republicana  dels
edificis  públics  d'arreu  del  país,  Cs  Reus  va  retirar  la  pancarta  per  la  llibertat  dels  presos
polítics d'un dels balcons de l'Ajuntament de la capital del Baix Camp el passat 10 d'agost. Cs
Reus  va  avalar  l'acció  dient  que  la  retirada  es  va  dur  a  terme  per  part  de  «simpatitzants  i
militants»  del  mateix  partit,  i  la  mateixa  regidora  Pepa  Labrador  en  va  fer  lloances  per  les
xarxes  socials.

La setmana passada vam ser coneixedores de la decisió de la jutgessa d'arxivar el cas perquè
no  hi  ha  proves  i  elements  que  justifiquin  la  denúncia  quan,  segons  la  nota  de  premsa  del
govern realitzada el passat 8 d'octubre, ella mateixa reconeix en el propi auto que els fets són
constitutius de delicte. A més, per les xarxes socials i els mitjans de comunicació s'ha explicat
que la  Guàrdia  Urbana i,  també el  seu cap,  el  Sr.  Pagès,  van ser  presents  en els  fets  un cop
se'ls  va  avisar.

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 15/10/2018 REFERENT A PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP) SOBRE EL SOBRESEÏMENT DE LES
DENÚNCIES PRESENTADES ARRAN DELS FETS DEL 10 D'AGOST DE 2018

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

Pàgina 1 de 2
Plaça Mercadal, 1 • 43201 Reus

Tel. 977 010 010 • Fax 977 010 210
oac@reus.cat • www.reus.cat

Aquest tràmit es pot fer telemàticament des de
l’oficina virtual de www.reus.cat

OAC

Registre Entrada Ajuntament de REUS
Núm:2018047980
Data: 09-10-2018 12:53:05

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 9/10/2018
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20183BAB25A54C07722C4529E1D5953172578C5406FA1009125326



D'acord amb aquest context, preguntem:

-Quin paper va assumir la Guàrdia Urbana durant els fets? I quin va ser el paper del seu cap, el
Sr. Pagès?

- S'ha adreçat la jutgessa a la Guàrdia Urbana per tal d'identificar els autors dels fets?

-  Ha  mostrat  diligència,  determinació  i  col·laboració  el  cos  de  la  Guàrdia  Urbana  a  l'hora
d'aportar  proves  identificatives  dels  autors  dels  fets?

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

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

Darrerament,  acostumen  a  ser  constants  les  queixes  veïnals  en  relació  a  la  neteja  i
manteniment  de  l’enjardinament  a  la  majoria  de  barris  de  la  ciutat.  Aquesta  problemàtica
afecta  la  qualitat  de  vida  dels  veïns  i  posa  en  evidència  que  el  control  de  l’efectivitat  de  la
prestació  del  servei  de  neteja  i  jardineria  és  deficient  i  injustificable.
Un cas flagrant és el manteniment, total inexistent, de l’entorn del Mas Totosaus, al carrer de
Frida Kahlo.  L’estat  d’abandonament en què es troba amplifica la  sensació de degradació de
tot l’entorn, un fet especialment greu atenent la figura de protecció d’aquest mas i l’absència
absoluta d’accions coherent amb aquesta protecció.

És  per  això  que  el  Grup  Municipal  del  PSC  demana  que  es  realitzin  mesures  urgents  per
revertir la situació d’abandonament d’aquest espai abans no es converteixi en un problema de
salut pública.
Alhora demana una explicació del govern de per què falla en control de l’efectivitat del servei
que s’hauria de donar en aquest punt de la ciutat.

PREC  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL DEL DIA 15/10/2018 REFERENT A LA MILLORA DE L'ENTORN DEL MAS TOTOSAUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

La zona centre de la ciutat durant tot l ´any és l'epicentre de molts actes lúdics i festius, un fet
que comporta que molts veïns del centre de Reus ens hagin traslladat les seves queixes envers
les u

Únic.-  Que l´Ajuntament de Reus,  avaluï  l´ idoneïtat d'espais alternatius  a  la  zona centre per
ubicacions de concerts  i  actes  lúdics.

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 15/10/2018 REFERENT A ENVERS UBICACIONS CONCERTS ESPAIS
PÚBLICS A REUS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

l'ajuntament de  Reus,  va  iniciar  la  campanya «Dilluns amb  l´Alcalde»  una  campanya
publicitaria on l´Alcalde Reus es vol apropar als veïns de Reus, per conèixer de primera mà les
inquietuds i els problemes que te la ciutat.
En aquest sentit diferents veïns de Reus ens han traslladat l´inquietud envers el marxandatge
publicitari d´aquesta campanya publicitaria i el seu cost econòmic.

En aquest sentit el Partit Popular formula el següent les següents Preguntes?

Primer.-- Quin cost té el marxandatge publicitari d'aquesta campanya publicitaria institucional?
Segons.- Quina previsió econòmica té «Vermuts amb l'alcalde «i en quin concepte es justifica la
seva despesa?
Tercer.- Els veïns que a través del «Connectat» es posen en contacte amb el seu perfil personal
de Facebook es regeixen segon la LOPD ?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  15/10/2018  REFERENT  A  ENVERS  CAMPANYA  PUBLICITÀRIA
ALCALDIA«  DILLUNS  AMB  L´  ALCALDE»

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Quart.- Si és afirmativa, les seves dades personals on queden registrades?
Cinquè.-  Les instàncies a  Queixes  a  data  d'avui,  tenen  el  mateix  tracte  que  les  sorgides  amb
aquesta  campanya  publicitaria «Dilluns amb l'Alcalde»?
Sisè.-  Quantes  queixes  registrades  via instància,  trucada  o  via  telemàtica  ha
rebut l'ajuntament a  data  d'avui?
Setè.- Quin és el percentatge resolutiu envers el Departament de Queixes en comparativa a la
campanya publicitaria «Dilluns amb l'alcalde?

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

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PPC V55549984

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

El passat dia 2 d´octubre del 2018 es va celebrar Dia Mundial de la Gent Gran que la regidoria
de Participació , Ciutadania i Transparència va commemorar amb un seguit d'actes a la ciutat.

En aquest sentit el Partit Popular formula el següent les següents Preguntes?

Primer.-- Quantes persones van visitar el Teatre Fortuny en el marc del Dia Mundial de la Gent
Gran 2018?
Segon.- Quantes persones van visitar el Palau Bofarull?
Tercer.- Quantes persones van participar en la vetllada del Centre Cívic Migjorn?
Quart.- Quina valoració efectua la regidora de Participació, Ciutadania i Transparència envers
la participació i divulgació del Dia Mundial de la Gent Gran?
Cinquè  Si  es  negativa,  quines  millores  proposarà  per  incrementar  la  participació  i  divulgació
del  Dia  Mundial  de  la  Gent  Gran?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  15/10/2018  REFERENT  A  ENVERS  DIA  DIA  MUNDIAL  DE  LA
GENT  GRAN  2018.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Sisè.-  Quin  pressupost  ha  tingut  la  commemoració  del  Dia  Mundial  de  la  Gent  Gran  a  Reus
2018?

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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