Registre Entrada Ajuntament de REUS
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Data: 27-03-2019 11:09:43

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

DNI-NIF
G55670772

NIE

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL DEL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 01/04/2019 REFERENT A UNA LÍNIA D’AJUTS ALS ESPORTISTES LOCALS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Al llarg de la història, Reus ha comptat amb un bon nombre d’esportistes d’elit en diferents
disciplines, un fet que demostra la bona salut de l’esport local.
Però es dóna la circumstància que aquests esportistes d’alt rendiment poden tenir moltes
dificultats per aconseguirel seus objectius i participar en campionats i tornejos d’àmbit
internacional, tenint en compte el problema que suposa compaginar l’esport amb els estudis o
el treball, i les despeses dels desplaçaments que han de fer per mantenir el nivell competitiu,
tot i l'esforç que realitzen els clubs de referència i que permeten mantenir en general aquestes
activitats esportives i per això cal fer-los un reconeixement. Aquest problema és més destacat
en especialitats esportives que no tenen la popularitat i el patrocini que concentren unes
poques. En casos concrets, aquest escenari provoca que molts marxin a altres ciutats que els
ho poden posar més fàcil i representin clubs de fora quan participen a les diferents
competicions.
Tenint en compte que aquests esportistes haurien de dur el nom de la nostra ciutat arreu (i no
d’una altra), projectant els valors de l’esforç, la constància i la tenacitat, caldria que rebessin,
directament o a través dels seus clubs segons el cas, el suport de l’administració local per
ajudar-los a aconseguir les seves fites, que han de ser també les nostres.
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PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

Que l’Ajuntament de Reus estableixi una línia d’ajuts als esportistes de la ciutat que els permeti
desenvolupar la pràctica de l’esport a la nostra ciutat en les millors condicions per progressar
i aconseguir les seves fites, mantenir un bon nivell competitiu participant en campionats
d’àmbit nacional i internacional, i projectar el nom de Reus, com a ciutat que creu i aposta de
debò en l’esport amb projecció, arreu del món.

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 01/04/2019 REFERENT A ENVERS DIARI CORPORATIU GRATUÏT
MUNICIPAL DEL 2019.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El mes passat els veïns de Reus, rebien un diari gratuït de la corporació municipal a les
busties i diferents veïns s´han dirigit al Grup Municipal del PP per traslladar la seva inquietud
perquè volien conèixer diferents aspectes sobre aquesta propaganda de l´equip de govern.
Avui s´ha tractat la modificació de crèdit de 190.000€ vinculada a serveis de comunicació
corporativa, per aquest motiu el Partit Popular formula les següents preguntes al Ple:

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

1.-Quants exemplars s´han editat i el seu cost total?
2.-Quina empresa ha realitzat el busseig?
3.- En quina Comissió es va tractar que el govern faria difusió d´aquest exemplar gratuït?
4.- Si no es va tractar, el govern municipal ha actuat amb transparència, sobre aquest tema?
5.- Si es afirmativa ,podrà detallar en un exercici de transparència dia de contractació de la
comanda ,licitació, execució i entrega, d´acord amb els paràmetres legals establerts?
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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 01/04/2019 REFERENT A ENVERS SITUACIÓ I CONTROL DE
POUS IL·LEGALS A LA CIUTAT DE REUS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El últims autoconeixements viscuts a Espanya per la pèrdua tràgicament d'un menor per
caiguda a un pou il·legal ha obert el debat envers el control per part
de l'administració competent envers el compliment de la legislació vigent.
El Grup Municipal del PP de Reus no té constatació de cap queixa però si ens fem ressò de
la notícia publicada en una mitja de comunicació local envers suposats pous il·legals a la
nostra ciutat aquest sentit el Partit Popular formula les següents preguntes al Ple:

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

1.- La Regidoria de Medi Ambient aquest mandat ha tingut, denuncies o ha emès informes per
pous il·legals a la nostra ciutat?
2.- Si és afirmativa, quantes denúncies ha rebut i quants expedients la regidoria de Medi
Ambient ha realitzat al respecte?
3.- Com valora el regidor de Medi Ambient, el control que es realitza per part de
l´administració competent en aquesta matèria?
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4.- La regidoria de Medi Ambient i Urbanisme ha treballat en xarxa envers aquest tema?
5.- Si es afirmativa , quin ha estat el resultat del treball, s´ha pogut establir un mapa local de
pous il·legals i el seu corresponent control?

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 01/04/2019 REFERENT A ENVERS TERMINIS EXECUCIÓ ACORD
REGULADOR DE LES BASES PER LA REORDENACIÓ DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS
DE SALUT DE REUS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Grup Municipal del Partit Popular ha presentat al llarg d´aquest mandat; propostes de
resolució, mocions i preguntes vinculades a la millora d´atenció assistencial, qualitat i defensa
dels usuaris i personal sanitari del HUSJR.
L´acord subscrit entre la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Reus aquest 2019 que
substitueix a un acord de voluntats, estableix les línies de treball per promoure la reordenació
del sistema públic de salut de la ciutat de Reus en aquest sentit el Partit Popular formula les
següents preguntes al Ple:

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

1.- Pot definir i detallar la Regidora de Salut les línies envers aquesta reordenació del sistema
públic de la ciutat?
2.- Les mesures extraordinàries de control del dèficit de el ´HUSJR, ha sigut a les idònies?
3.- Si és afirmativa, com pot explicar que HUSJR tanqui l´exercici 2018 amb previsió
de 112.000€ de dèficit?
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4.- Les mesures extraordinàries han nimbat la qualitat assistencial del centre HUSJR?
5.- HUSJR ha realitzat enquesta de valoració dels usuaris envers atenció assistencial?
6.- Si és afirmativa, quines són les valoracions?
7.- Actualment en quina situació resta la borsa de treball i mobilitat interna, es garanteix la
transparència, en el procés de selecció, difusió, adjudicació i avaluació corresponent?

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 01/04/2019 REFERENT A PREGUNTA QUE REALITZA LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS EN RELACIÓ ALS INCENDIS DELS CAMIONS DEL
SERVEI DE RECOLLIDA I NETEJA VIÀRIA QUE ACTUALMENT REALITZA L’EMPRESA FCC.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat ple de desembre de 2017, aquest consistori va aprovar la pròrroga del contracte del
servei de recollida de residus que l’Ajuntament de Reus té amb l’empresa Fomento de
Construcciones y Contratas (d’ara endavant FCC). Hem de recordar que, actualment, hi ha un
contracte que va guanyar, de nou, FCC (empresa que ha obtingut aquest servei a Reus des del
1967), que va entrar en vigor l’u de gener de 2010 i que havia de durar només 8 anys. Però,
durant el mandat del tripartit PSC-ERC-ICV, un mes abans de les eleccions del 2011, es va
signar una pròrroga d’un any més de contracte entre l’Ajuntament i l’empresa FCC que ens ha
col·locat l’any 2019 a un segon any de pròrroga: el 2018 per voluntat del govern del tripartit, i
el 2019 per falta de planificació del govern actual. En altres paraules, hem facilitat durant 2
anys, sense cap concurs públic, la contractació del servei a FCC.
A més, hem de tenir presents aspectes importants d’aquest servei. El servei de recollida de
residus i de neteja viària ens costa a la ciutadania més d’11 milions d’euros anuals,
aproximadament un 12% del pressupost total municipal que paguem en concepte de taxes
amb un cost més elevat que la mitjana de ciutats catalanes de mida similar a la de Reus, tal
com evidenciava l’estudi dut a terme per l’Ajuntament (pàgina 3 de l’estudi). I tampoc podem
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oblidar que una de les peces incorporades en el sumari del Cas Innova guarda relació amb el
compliment del contracte actual de la recollida de residus i neteja viària d’FCC a la ciutat de
reus.
També, en relació a la prestació del servei durant la pròrroga és sabut que s’han amortitzat els
vehicles però que no s’ha resolt de manera favorable per a l’ajuntament ja que a un preu molt
elevat es dur a terme un servei amb un nombre menor de vehicles que, a més, són vells, i amb
maquinària obsoleta que, segurament, repercutirà en riscos laborals dels treballadors i
treballadores de l’empresa i amb el mateix servei a la ciutadania. Tant és així, que durant
aquest darrer mes els mitjans de comunicació locals han donat a conèixer l’incendi de camions
de la flota de l’empresa FCC mentre es realitzava el servei de neteja.

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

Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular formula les següents preguntes en aquest Ple:
-Quants incendis han patit els camions i maquinària des de l’inici de la pròrroga forçosa?
-Quins n’han estat els motius?
-Per què la premsa parla de camió municipal i no de l’empresa FCC?
-Si s’han incendiat, és perquè no s’ha fet el manteniment adequat?
-Quines són les mesures de seguretat que s’haurien d’aplicar? S’han aplicat?
-Les persones treballadores han sofert algun dany durant l’incendi? Porten els Equips de
Protecció Individuals de Seguretat?
-Quin és el control que l’Ajuntament exerceix sobre aquesta maquinària i vehicles perillosos?
-Ara que ja hi ha indicis de sinistralitat, pensa l’Ajuntament realitzar una auditoria del servei?

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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