
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-NIF NIE

Nom i cognoms o raó social

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

MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

En aquests moments s’estan realitzant les obres de rehabilitació de l’antic hospital per tal de
traslladar-hi  el  Centre  Mèdic  Quirúrgic  Reus  SA  (CMQ).  Aquest  trasllat  obre  un  ventall
d’oportunitats per al centre per tal de consolidar i ampliar l’activitat que s’hi presta, donant un
bon  servei  a  la  ciutadania  de  Reus,  sobretot  si  es  tenen  en  compte  els  bons  resultats  en
assoliment  del  concert  amb  el  CatSalut  que  té  el  CMQ.
Vistes les incerteses que acompanyen la titularitat de l’Hospital Sant Joan de Reus i la gestió de
l'activitat  pública  del  CMQ,  s’ha  generat  inquietud  pública  per  aquest  possible  canvi,  ja  que
professionals del propi CMQ com de l’hospital entenen que la pèrdua de l’activitat pública per
part del CMQ i el seu trasllat a l’Hospital Sant Joan de Reus pot saturar l’activitat d’aquest i, en
conseqüència, empitjorar el servei a l’usuari, incrementant les llistes d’espera quirúrgica.

Que  l’Ajuntament  de  Reus  i  la  presidenta  del  CMQ  sol.licitin  formalment  al  CatSalut  poder
mantenir  el  concert  econòmic amb el  centre,  atesos els  bons resultats  obtinguts i,  d’aquesta
manera,  permetre reduir  o,  almenys,  no augmentar la  llista d’espera quirúrgica de l’Hospital

PREC  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  21/01/2019  REFERENT  A  QUE  EL  CATSALUT  PUGUI  MANTENIR  EL
CONCERT  ECONÒMIC  AMB  EL  CENTRE  MÈDIC  QUIRÚRGIC  CMQ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

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-NIF 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 de Reus el passat any 2017 va formular pregunta envers la implantació de la
nova  llei  del  comerç,  serveis  i  fires  de  Catalunya,  a  Reus,  en  aquest  sentit  la  regidora
Montserrat  Caelles  en  la  seva  interlocució  es  va  comprometre  a  estudiar  les  diferents
qüestions  que  aquest  grup  li  va  plantejar.
Aquests  dies  els  paradistes  del  Mercat  Central  i  Carrilet  han  exigit  els  corresponents  plans
estratègics  que  haurien  de  desenvolupar  les  futures  reformes  integrals  i  la  millora  dels
equipaments  municipals  que  gestiona  Reus  Mobilitat  i  Serveis  SA,.
En aquest sentit el Partir Popular formula les següents preguntes:

1.- Pot definir com afecta directament la Llei de Comerç, serveis i fires al model comercial de la
ciutat de Reus?
2.- Com valora la regidora que els paradistes del Mercat Central i  Carrilet ,exigeixen conèixer
els plans estratègics?
3.- S´ha explicat el pla estratègic i la seva definició als Mercats?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  21/01/2019  REFERENT  A  ENVERS  DESENVOLUPAMENT  DE
POLÍTIQUES  ESTRATÈGIQUES  A  FAVOR  DELS  MERCATS  CENTRAL  I  DEL  CARRILET.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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5.-  Si  el  pla  estratègic  està  definit,  com  pot  ser  que  l´oposició  no  tingui  constància  de  la
finalització  dels   mateixos?
6.- Si no estan definits, pot explicar la regidora el motiu?
7.- Quan preveia la regidora donar resposta a la pregunta, del Partit Popular que fa un any li va
preguntar sobre la nova Llei?

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-NIF 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 conegut l’anunci de l’alcalde d’engegar un pla intensiu de neteja viària en 16
zones  de  la  ciutat,  al  qual  no  s’ha  destinat  més  personal  ni  dotació  pressupostària
extraordinària.

-Quins han estat els motius que han portat al govern a engegar aquesta campanya?
-Quines són les zones triades i per què? Relació per escrit i dates en què es netejaran tal com
s'ha fet arribar als mitjans de comunicació
-Nombre de personal i maquinària mobilitzada en cada actuació.
-Si  no  hi  ha  dotació  de  personal  extra  ni  pressupost,  quins  serveis  es  deixaran  de  realitzar
mentre  el  personal  realitzi  aquesta  neteja  intensiva?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 21/01/2019 REFERENT A PLA INTENSIU DE NETEJA VIÀRIA

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-NIF 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 ja ha preguntat diverses ocasions envers la situació del Cafè de Reus i va votar
en contra de cessió a un operador privat per la gestió del local de titularitat municipal.
Han  passat  els  mesos  i  aquest  espai  de  nou  continua  tancat  ,  tot  i  que,  segons  es  publica
actualment  resta  en  obres,  una  qüestió  que  no  passa  desapercebuda  per  aquest  grup
municipal,  per  aquest  motiu  el  Partit  Popular  formula  les  següents  preguntes:

1.-  L´empresa adjudicatària  compleix  els  acords subscrits  actualment amb  l´Ajuntament de
Reus?
2.- Si no es afirmativa. quin seguiment efectua l´Ajuntament de Reus, envers el Cafè de Reus i
el compliment dels acords subscrits?
3.- Continua l´Ajuntament de Reus sense cobrar el lloguer per aquest local?
4,--  La  empresa  adjudicatària  del  «Cafè  de  Reus»  ,  manté  el  permís  de  terrassa  per  aquest
2019?
5..- La empresa adjudicatària ha demanat permís d´obres per l´adequació del local , si es

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 21/01/2019 REFERENT A ENVERS "CAFÈ DE REUS.".

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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afirmativa en quina data?

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-NIF NIE

Nom i cognoms o raó social

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

LLORENS PEREZ, MARTA

Per  tal  de  dur  a  terme  la  tasca  de  seguiment  que  el  nostre  grup  municipal  realitza  sobre  el
servei  de  neteja  viària  a  Reus:

-  Que  se'ns  faciliti  el  pressupost  per  a  dur  a  terme  aquest  Pla  de  neteja  intensiva  als  barris
durant  els  mesos  de  Gener  i  Febrer.

- Que se'ns comuniqui amb quins vehicles està previst dur a terme el pla.

-  Que  se'ns  comuniqui  detalladament  el  nombre  total  de  treballadores  de  la  plantilla  i  de
quantes persones estaran formats els tres equips de neteja als que fa referència la notícia on
s'anuncia el pla.

- Com es preveu planificar tant a nivell de vehicles, a nivell de plantilla i altres recursos els dos

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  21/01/2019  REFERENT  A  PLA  DE  NETEJA  INTENSIVA  ALS
BARRIS.
(HTTPS://WWW.REUS.CAT/NOTICIA/LAJUNTAMENT-DE-REUS-POSA-EN-MARXA-UN-PLA-DE-
NETEJA-INTENSIVA-ALS-BARRIS)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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dies addicionals que es destinen a imprevists, tal com també s'anuncia a la nota de premsa?

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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