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Núm:2019007055
Data: 06-02-2019 11:04:59

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

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL
DEL DIA 11/02/2019 REFERENT A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE NETEJA ALS
CENTRES EDUCATIUS DE REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els regidors de Ciutadans ens vam reunir fa uns mesos amb representants de les treballadores
de la neteja dels centres educatius de Reus per conèixer la seva situació laboral i les seves
reivindicacions. En aquesta reunió, ens van explicar que, a través de l'Associació Professional
d'Empreses de Neteja, havien presentat un recurs contra la licitació del servei de neteja dels
centres educatius de la nostra ciutat, per estar en desacord amb les clàusules que contempla,
ja que empitjoren les condicions laborals d'aquestes treballadores.
Recentment hem sabut que el Tribunal de Contractes del Sector Públic ha dictaminat a favor
d'aquest recurs interposat contra l'Ajuntament de Reus.

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

Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans formula les següents PREGUNTES:
• En quin estat es troben actualment el contracte i la nova licitació del servei de neteja dels
centres educatius de Reus?
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• S'ha redactat ja un nou plec de clàusules?
• En cas afirmatiu, incorpora aquest plec les reivindicacions d'aquestes treballadores?

Jaume RENYER Jaume RENYER ALIMBAU
- DNI 39655200A (SIG)
ALIMBAU DILIGÈNCIA: Per fer
constar que aquesta
DNI
pregunta va ser tractada
al Ple d'11/02/19.
39655200A
2019.02.15 13:08:00
+01'00'
(SIG)

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
MARTIN MARTINEZ, ANDRES

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL DEL PSC AL/A LA
PLE MUNICIPAL DEL DIA 11/02/2019 REFERENT A PREGUNTA EN RELACIÓ A LES ENTRADES
INCLUSIVES DEL CINEMA DEL CENTRE COMERCIAL LA FIRA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els vots del grup municipal del PSC al Ple del 23 de gener de 2017 van facilitar la cessió d’un
local municipal al centre comercial La Fira per fer-hi un cinema.
En aquell moment, el govern municipal va recollir la nostra proposta i es va comprometre a
dedicar els ingressos que rebria a canvi de retornar el local municipal a l’empresa a promoure
l'accés a la cultura dels infants i joves de la ciutat en situacions desfavorides.
Aquest compromís donava continuïtat a l'objecte inicial pel qual aquest local es va posar a
disposició de l'Ajuntament i garantia millorar el servei cap a la ciutadania, el nostre principal
objectiu.
Passats dos anys d’aquell compromís, formulem la següent pregunta:

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

-Quantes entrades s’han destinat a infants i joves de la ciutat en situació desfavorida per tal de
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facilitar-los l’accés al cinema del centre comercial?
-En quins criteris s’han atorgat aquestes entrades?

Jaume RENYER
ALIMBAU - DNI
39655200A (SIG)

Jaume RENYER ALIMBAU
- DNI 39655200A (SIG)
DILIGÈNCIA: Per fer
constar que aquesta
pregunta va ser tractada
al Ple d'11/02/19.
2019.02.15 13:08:37
+01'00'

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
MARTIN MARTINEZ, ANDRES

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL DEL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 11/02/2019 REFERENT A LA PRESÈNCIA D’EDUCADORS SOCIALS ALS
CENTRES EDUCATIUS DE LA CIUTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Ple del 30 d’octubre de 2017 va defensar una moció del PSC que proposava restablir la
presència dels educadors socials a les escoles en el marc del programa ‘Atenció Integral als
menors i les seves famílies’ tal com s’havia fet fins al curs 2015-2016, basada en el contacte
periòdic, programat, permanent i presencial amb els equips docents dels diferents centres
que permeti als professionals conèixer les diferents problemàtiques i riscos que s’hi generen i
poder prevenir situacions de desavantatges socials.
La moció va prosperar, tot i el vot en contra dels grups de govern que van atribuir a criteris
tècnics de l’àrea de Benestar Social el canvi realitzat el curs 2016-2017 basat en àmbits
d’intervenció. I des de l’àmbit d’Infància, Joventut i Família es treballa amb les famílies en
situació de risc segons el Centre Escolar de referència., amb un únic interlocutor que manté
contacte directe amb el centre a través del telèfon i del correu electrònic.
Aquest grup municipal continua rebent queixes de diferents centres escolars, que consideren
necessària la presència periòdica dels educadors perquè pugin fer prevenció i no es limitin a
actuar a demanda, quan el problema ja s’ha generat.
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Atès que les queixes demostren que el canvi no funciona,
Atès que els educadors també són tècnics i han de poder fer aportacions en aquest àmbit,
Atès que ens trobem en un temps complicat pel que queda de curs,

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

El grup municipal socialista demana la convocatòria urgent del CEM amb l’assistència de la
regidora de Serveis Socials, per tal que pugui escoltar la comunitat educativa (els docents
també són tècnics, en educació) i es pugui debatre quina és la millor fórmula per afrontar els
riscos i les problemàtiques que es generen a les escoles i poder prevenir situacions de
desavantatges socials i de vulnerabilitat.

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
MARTIN MARTINEZ, ANDRES

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL DEL PSC AL/A LA
PLE MUNICIPAL DEL DIA 11/02/2019 REFERENT A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU ‘CRUYFF
COURT’ A LA CIUTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Fa pocs dies hem conegut que Reus comptarà amb un nou ‘Cruyff court’, una nova instal•lació
esportiva al barri de Mas Iglesias a partir del mes de març. Un camp de futbol de gespa
artificial i una petita pista d'atletisme, fruit d’un acord entre la Fundació Cruyff i l'Ajuntament
de Reus.
Fa anys que l’Ajuntament col•labora amb la Fundació Cruyff i la nostra ciutat ja compta amb un
‘Cruiff court’ des del 2009 al costat de l’estació d’autobusos i, posteriorment, amb un espai de
jocs a l’escola Rosa Sensat.
No dubtem dels beneficis d’aquest projecte per a la ciutat en tant que proporcionarà un nou
espai de relació social i oci entre els més joves i dinamitzarà el barri de Mas Iglesias. Però
resulta del tot sorprenent que no se n’hagi parlat en la taula de treball per a la redacció del
Mapa d’Instal•lacions Esportives del Municipi (MIEM), de la qual en formem part tots els grup
polítics amb representació en aquest Ple, ni figuri al projecte del qual la primera fase de
redacció es va enllestir el passat mes de desembre.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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És per això que aquest grup municipal vol saber per què en el moment que va sorgir
l’oportunitat de construcció d’aquest nou ‘Cruyf court’ el govern no la va comunicar ni la va
sotmetre a debat entre els membres que estan treballant en redacció del Mapa d’Instal•lacions
Esportives del Municipi (MIEM).

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 11/06/2018 REFERENT A ENVERS SUPORT ADHESIÓ
«EDUCACIÓ 360» A LA JUNTA DE PORTAVEUS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el equip de govern municipal ha presentat a Portaveus ,l’ adhesió al Projecte
«Educació 360» i « l´ interès sobtat de l´equip de govern» per les activitats extraescolars i la
mancança de comprimís de la Generalitat de Catalunya envers aquest projecte el Partit
Popular formula les següents Pregunta al Ple:

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

1.- Exigim que es detallin previ informe de les Regidories d´Ensenyament, Benestar Social,
Esports i Cultura, totes les oportunitats i coordinació que hagin desenvolupat aquest mandat»
en benefici de famílies com comunitat educativa en activitats extraescolars.
2.- Que la propera Comissió de Serveis a les Persones, s´analitzi tots els informes que
s´han sol·licitat.
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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
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 11/02/2019 REFERENT A ENVERS SENTENCIA TSJC SOBRE
APORTACIÓ QUOTA AMI (ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER L ´INDEPENDÈNCIA)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vista la sentencia del TSJC que obliga al Ajuntament de Girona a retornar les quotes realitzades
a la AMI des de 2012 per considerar que la citada Associació “no obedece a los intereses
municipales” i per tant no esta justificat el pagament d’aquesta quota, per aquest motiu el
Partit Popular formula la següent pregunt al Ple:

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

1.- Quina quantitat a pagat l’Ajuntament de Reus per aquest concepte des de l’aprovació de la
adhesió a la mencionada associació?
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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
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 11/02/2019 REFERENT A ENVERS REDUCCIÓ SOUS EQUIP DE
GOVERN DE L´ AJUNTAMENT DE REUS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El ple del dia 15 d´abril del 2016 va aprovar una reducció dels sous dels regidors de l’equip de
govern.
Donat que l’actual mandat ja s’acaba i no s’ha dut a terme la mencionada reducció i en cas de
tenir que retornar els diners cobrats de més tal com es va acordar per majoria, i donat que
algun dels regidors possiblement no formaran part del proper plenari ,el Partit Popular
formula les següents Preguntes al Ple:

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

1.- Perquè l’equip de govern no ha fet efectiu l’acord del ple en relació a la reducció dels sous?
2.- De que serveix un acord del plenari si el Govern no el porta a terme?
3.- Quina quantitat acumulada a pagat l’ajuntament de més en sous per aquest concepte des
de l’aprovació del mencionat acord?
4.- Ens podran facilitar als grups de la oposició un informe de Intervenció i Secretaria que
justifiqui , si s’escau, la no materialització de l’acord del Ple?
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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
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 11/02/2019 REFERENT A PREGUNTA QUE REALITZA LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS A L’ALCALDE EN RELACIÓ A DOS FETS CONCRETS
AL VOLTANT DEL CONTEXT NACIONAL QUE ENS DEPARA AQUESTS MESOS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que Reus va ser declarada pel Ple, ciutat lliure de feixisme:

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

1) Per què l’alcalde Pellicer no va penjar la pancarta amb el lema «#FAKEJUSTICE» el passat
divendres dia 1 de febrer a la concentració convocada per l’Assemblea Nacional Catalana a la
Plaça Mercadal en motiu dels judicis polítics?
2) Quin posicionament polític té l’alcalde en relació a VOX a l’hora de difondre el seu
pensament polític als carrers i les places de Reus, quan el Ple de Reus aprova una moció per
declarar la ciutat lliure de feixisme?
3) En relació al context que denoten les preguntes anteriors, com respondrà l’Ajuntament de
Reus en mans del govern de PdCat-ERC-AraReus quan es requereixin mesures extraordinàries
a nivell de posicionament polític durant el període dels judicis?
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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
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 11/02/2019 REFERENT A PREGUNTES QUE REALITZA LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS EN RELACIÓ AL PROJECTE «CAP NEN SENSE
NEDAR»

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Després d’haver llegit dues notícies dels últims dos anys en relació a l’inici del projecte «CAP
NEN SENSE NEDAR», concretament dels dies 13 de novembre de 2017 i 9 de novembre de
2018, on s’hi explica el fonament i les condicions del projecte:
NOMBRE D’ESCOLES PARTICIPANTS: El 2017, «un total de 31 centres educatius» i el 2018 «una
trentena» de Reus, 3 dels quals d’educació especial, inicien durant aquesta setmana el
programa de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Reus “Cap nen sense saber nedar”.
OBJECTIU DEL PROJECTE: La familiarització dels alumnes amb el medi aquàtic i l’aprenentatge
de la natació i les tècniques bàsiques per assolir un acceptable grau d’autonomia en aquest
mitjà.
PLANIFICACIÓ: Aquest programa consisteix en l'aprenentatge de la natació en unes 20
sessions durant el curs escolar. Aquesta iniciativa està impulsada per la Regidoria d'Esports de
l'Ajuntament de Reus, juntament amb l'entitat Reus Esport i Lleure. Aquest programa s'inicia al
novembre i es finalitza al maig, on les 30 escoles passaran per les piscines dels dos centres
esportius.
FINANÇAMENT: L’activitat totalment gratuïta pels participants i finançada per l’Ajuntament de
Reus inclou el desplaçament, l’assegurança i el desenvolupament de l’activitat a les piscines
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cobertes del Reus Deportiu i del Club Natació Reus Ploms. Un altre dels factors que
singularitzen aquesta iniciativa és l’atenció especialitzada als alumnes amb necessitats
educatives especials i l'atenció a través de monitors especialitzats i dedicats de manera
individualitzada tant als alumnes integrats en centres educatius com als alumnes de les
escoles d’educació especial de la ciutat. Inclou un servei especial per aquells infants que
necessiten una atenció específica. Tanmateix el transport fins a les piscines també està
adaptat.
VALORACIÓ: Segons les declaracions del Regidor d’Esports es valora «la cooperació de tots els
agents implicats, especialment els equips docents dels centres participants i de les entitats
esportives col·laboradores, paraules textuals “Aquest esforç municipal es veu recompensat per
l’entusiasme dels participants i l’excel·lent valoració rebuda any rere any de famílies i docents”.

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

Realitzem les següents preguntes:
1) A què es deu la davallada de nombre d’escoles participants de 30 centres (segons les dades
que apareixen a les notícies referenciades anteriorment) a entre 10 o 12 segons se’ns va
informar a la Comissió de Transparència del dia 14 de gener de 2019 per part de la tècnica
d’esports a l’hora de valorar la Carta de Serveis Esportius Municipals?
2) Si es diu que és una activitat gratuïta i a càrrec de l’Ajuntament, com es financia? I quina és
la fórmula d’adjudicació als clubs que col.laboren en el projecte?
3) Qui decideix qui participa i qui no i com?
4) Pel que fa al seguiment del programa:
-Hi ha un control municipal sobre la idoneïtat d'un club per dur a terme aquest projecte? -Un
cop emprès el projecte qui en fa el seguiment?
-Es realitza el pagament del programa, igualment, encara que no s'hagi dut a terme en la seva
totalitat i amb la qualitat necessària?
-Es realitza un control pedagògic del projecte per tal d’assolir els objectius plantejats del
projecte que és «aconseguir saber nedar»?
5) Hi ha més projectes esportius escolar en els quals, per la falta d'equipament municipal,
s'hagi de dependre dels equipaments de clubs privats, amb la corresponent retribució
econòmica de diners públics?
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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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