
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 INTERESSADA

Nom i cognoms o raó social DNI-NIF NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (emplenar en cas que s'actuï en representació

LLORENS PEREZ, MARTA

El passat ple de desembre de 2018, 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,  i  poc  abans  de  les  eleccions,  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  amb  en  concepte  de
taxes  més  cares  que  la  mitjana  catalana.  I  tampoc  podem  oblidar  que  una  de  les  peces
incorporades  en  el  sumari  del  Cas  Innova  guarda  relació  amb  l’activitat  de  la  recollida  de

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR -
AMUNT AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 19/07/2019 REFERENT A PREGUNTA QUE REALITZA LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS SOBRE LA NOVA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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residus d’FCC a la ciutat de reus, en especial, en el procés de licitació l’any 2009 del contracte
actual.

El mateix desembre de 2018, dies abans del Ple d’aprovació de la pròrroga del servei, el grup
municipal  de  la  CUP,  vam  poder  assistir  a  una  reunió  on  se’ns  va  presentar  un  esbós  de  la
propera  licitació  del  servei.  És  bo  recordar  que  en  aquesta  reunió  no  hi  van  assistir  ni  el
regidor de Via Pública, Hipòlit Monseny ni el regidor de Medi Ambient, Dani Rubio. Només hi
van  assistir  el  gerent  d’àmbit  i  el  gerent  de  les  empreses  municipals  juntament  amb  les
representants  de  la  consultoria  que  ens  van  presentar  les  modificacions  que  tindria  la  nova
licitació del servei que ja sabem que no hi ha cap mena de voluntat d’internalitzar per part de
l’alcalde Carles Pellicer amb el suport total dels seus socis de govern Ara Reus. I que Esquerra
Republicana també hi dóna suport evident oblidant els seus valors republicans tal  com es fa
evident  amb  el  projecte  de  llei  de  contractes  de  serveis  a  les  persones,  la  famosa  «llei
aragonès».

Dit  això  i  després  d’uns  mesos  llargs  i  tenint  en  compte  que  iniciem  un  nou  mandat,  la
Candidatura  d’Unitat  Popular  formula  la  següent  pregunta:

-En quina fase està el procés de la nova licitació del servei de recollida de residus?

-Es realitzarà alguna reunió informativa més abans de presentar la nova licitació del servei?

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

DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L’ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):

La documentació que l'Ajuntament podrà consultar és la que es relaciona tot seguit i que, en
cas d'oposar-se a la seva consulta, haurà d'aportar la persona interessada.

M'OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:

Document identificatiu

INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT A LA PERSONA INTERESSADA.

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
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a través d'un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible
durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit, es considerarà rebutjada, la
notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes
per a ser incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus.
Si la pregunta es formula per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament
de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la
pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les preguntes a respondre per
escrit han d'ésser contestades en el termini màxim de 3 mesos.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem
que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments
titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està
publicat al Portal de Transparència de Ajuntament de Reus. http://transparencia.reus.cat
Responsable Ajuntament de Reus
Finalitat La gestió o tramitació de la Presentació de mocions, propostes de

resolució, esmenes, precs o preguntes al Ple Municipal o a la Junta de
portaveus de l'Ajuntament

Legitimitat El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una
obligació legal, per raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en
exercici d'un interès legítim i en els casos que consti el consentiment de la
persona interessada.

Destinataris Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici
de les seves competències, a altres organismes en els supòsits establerts
legalment i en els casos que consti el consentiment previ de la persona
interessada.

Drets En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés,
rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la
presentació d'una sol·licitud a la Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del
tràmit telemàtic disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals
podeu enviar un correu electrònic a: dpd@reus.cat

Informació addicional Podeu consultar informació addicional a la pàgina web:
https://serveis.reus.cat/rgpd/
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La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i
dels documents aportats.

X
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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 INTERESSADA

Nom i cognoms o raó social DNI-NIF NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (emplenar en cas que s'actuï en representació

LLORENS PEREZ, MARTA

Tenint en compte que la Llei 2/2008, de Protecció Animal catalana, en el seu Títol VI - Inspecció
i vigilància, Article 41, Inspecció i vigilància dels animals de companyia, indica que:

41.1  Corresponen  als  municipis  o  bé  als  consells  comarcals  o  a  les  entitats  locals
supramunicipals,  en  el  cas  que  els  municipis  els  hagin  cedit  les  competències,  les  funcions
següents:
a) Exercir la inspecció i la vigilància dels animals de companyia.
(...)
d)  Vigilar  i  inspeccionar  els  nuclis  zoològics  amb  animals  de  companyia,  especialment  els
establiments de venda, guarda, recollida i cria, i, si escau, comissar els animals de companyia.
Article 43
Col•laboració amb l'acció inspectora
Les persones posseïdores d'animals i les persones titulars de nuclis zoològics han de permetre
a les autoritats competents les inspeccions i facilitar-los la documentació exigible.

Tenint en compte el seguit de denúncies i queixes presentades per particulars, diferents

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR -
AMUNT AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 19/07/2019 REFERENT A PREGUNTA QUE REALITZA LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS SOBRE EL CONTROL DE VIGILÀNCIA I INSPECCIÓ
DEL SERVEI D’ACOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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organitzacions  i  associacions  animalistes,  voluntàries  del  mateix  centre  i  finalment  per  la
mateixa  fiscalia  contra  el  centre  Última  Llar,  gossera  contractada  per  aquest  govern.  La
majoria d'aquestes  denúncies han estat acceptades a tràmit o pendents de judici, des de 2012
fins a 2019.

Tenint les dades del mateix govern en el mandat anterior, on declarava que en el 2018 s’havia
fet una única inspecció al Centre.
Concretament  el  12  de  desembre  del  2018,  just  4  dies  després  que  aquest  grup  municipal
preguntés  a  Medi  Ambient,  quantes  inspeccions  s’havien  fet  durant  aquell  any.  El  que
evidencia  que  en  el  moment  de  la  pregunta  la  resposta  era  cap  inspecció.

Després d’enumerar  els  antecedents  que haurien de ser  causa d’una major  preocupació per
part  de  govern  per  com  s’està  duent  a  terme  aquest  servei,  i  un  interès  especial  per  a
assegurar  el  benestar  de  tots  els  animals  que  estan  sota  la  tutela  i  guarda  municipal  en
aquesta  empresa  subcontractada,  la  Candidatura  d’Unitat  Popular  formula  la  següent
pregunta:

• Quantes  inspeccions  s’han  realitzat  en  aquests  dos  primers  trimestres  del  2019  al
centre subcontractat pel govern de Reus Última Llar, i en quines dates?

• Què s’ha valorat en aquestes inspeccions?

• Quin ha estat el procediment d’execució d’aquestes inspeccions?

• S’han efectuat sota previ avís?

• Si  la  resposta  és  afirmativa  sol•licitem  còpia  de  totes  les  inspeccions  realitzades  en
aquest  2019.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L’ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):

La documentació que l'Ajuntament podrà consultar és la que es relaciona tot seguit i que, en
cas d'oposar-se a la seva consulta, haurà d'aportar la persona interessada.

M'OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:

Document identificatiu

INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT A LA PERSONA INTERESSADA.

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 naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit, es considerarà rebutjada, la
notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes
per a ser incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus.
Si la pregunta es formula per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament
de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la
pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les preguntes a respondre per
escrit han d'ésser contestades en el termini màxim de 3 mesos.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem
que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments
titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està
publicat al Portal de Transparència de Ajuntament de Reus. http://transparencia.reus.cat
Responsable Ajuntament de Reus
Finalitat La gestió o tramitació de la Presentació de mocions, propostes de

resolució, esmenes, precs o preguntes al Ple Municipal o a la Junta de
portaveus de l'Ajuntament

Legitimitat El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una
obligació legal, per raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en
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exercici d'un interès legítim i en els casos que consti el consentiment de la
persona interessada.

Destinataris Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici
de les seves competències, a altres organismes en els supòsits establerts
legalment i en els casos que consti el consentiment previ de la persona
interessada.

Drets En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés,
rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la
presentació d'una sol·licitud a la Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del
tràmit telemàtic disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals
podeu enviar un correu electrònic a: dpd@reus.cat

Informació addicional Podeu consultar informació addicional a la pàgina web:
https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i
dels documents aportats.

X
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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 INTERESSADA

Nom i cognoms o raó social DNI-NIF NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (emplenar en cas que s'actuï en representació

MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

L’empresa Mémora Serveis Funeraris ha sol·licitat a l’Ajuntament de Reus la llicència ambiental
per afegir prestacions a la seva activitat de tanatori, construint un forn crematori al tanatori de
la seva propietat, instal·lat al Tecnoparc.

-Que l’Ajuntament analitzi  el  perjudicis  per la  ciutat  que pot ocasionar la  instal·lació d’aquest
crematori en una zona on hi ha una concentració important d’activitat dedicada restauració i
supermercats  i  l’impacte  ambiental  en  una  àrea  prevista  per  al  desenvolupament  de
tecnologies  netes.
-Que valori el desavantatge competitiu que representa entre les dues empreses funeràries si
una actua amb responsabilitat  instal·lant  el  crematori  al  costat  del  cementiri  i  l'altra  ho fa  al
costat  del  seu tanatori.

PREC  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL DEL DIA 19/07/2019 REFERENT A L'IMPACTE DE LA INSTAL·LACIÓ D'UN CREMATORI
AL TECNOPARC

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L’ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):

La documentació que l'Ajuntament podrà consultar és la que es relaciona tot seguit i que, en
cas d'oposar-se a la seva consulta, haurà d'aportar la persona interessada.

M'OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:

Document identificatiu

INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT A LA PERSONA INTERESSADA.

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 naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit, es considerarà rebutjada, la
notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes
per a ser incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus.
Si la pregunta es formula per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament
de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la
pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les preguntes a respondre per
escrit han d'ésser contestades en el termini màxim de 3 mesos.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem
que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments
titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està
publicat al Portal de Transparència de Ajuntament de Reus. http://transparencia.reus.cat
Responsable Ajuntament de Reus
Finalitat La gestió o tramitació de la Presentació de mocions, propostes de

resolució, esmenes, precs o preguntes al Ple Municipal o a la Junta de
portaveus de l'Ajuntament

Legitimitat El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una
obligació legal, per raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en
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exercici d'un interès legítim i en els casos que consti el consentiment de la
persona interessada.

Destinataris Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici
de les seves competències, a altres organismes en els supòsits establerts
legalment i en els casos que consti el consentiment previ de la persona
interessada.

Drets En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés,
rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la
presentació d'una sol·licitud a la Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del
tràmit telemàtic disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals
podeu enviar un correu electrònic a: dpd@reus.cat

Informació addicional Podeu consultar informació addicional a la pàgina web:
https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i
dels documents aportats.

X
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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 INTERESSADA

Nom i cognoms o raó social DNI-NIF NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (emplenar en cas que s'actuï en representació

MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

Segons  dades  facilitades  per  la  regidoria  d’Educació,  un  total  de  52  alumnes  van  fer  la
preinscripció  a  l’escola  Isabel  Besora  el  mes  d’abril.  Una  xifra  que  no  sorprèn  si  tenim  en
compte que la previsió de germans d’alumnes que ja cursen els seus estudis en aquest centre
era de 23 nens i nenes.
El cas és que les dades de matrícula del mes de juliol indiquen que només s’hi ha matriculat 25
nou alumnes, que és el nombre de places que ofereix l’única línia de què disposa en centre.
Tenint en compte les reiterades reivindicacions de les famílies, que reclamen l’obertura d’una
segona línia.
Tenint  en  compte  que  les  dades  de  preinscripció  apuntaven  la  conveniència  que  el  centre
comptés  amb  dues  línies.
Tenint  en  compte  que  el  Parlament  de  Catalunya  va  aprovar  al  gener  de  2019  mantenir  les
dues línies de p3 a l’escola Isabel Besora i Joan rebull mesos després d’haver estat suprimides i
cinc  mesos  després  que  s’iniciés  el  curs  escolar,  la  qual  cosa  va  provocar  que  la  mesura  no
s’apliqués  el  curs  2018-2019,  però  possibilitava  que  es  fes  durant  el  curs  2019/2020.
Tenint en compte que en poblacions veïnes s’han obert línies en funció del nombre d’alumnes
preinscrits, com és el cas de Cambrils que aquest curs va recuperar la línia de P3 de l'escola

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  19/07/2019  REFERENT  A  L’OBERTURA  D’UNA  NOVA  LÍNIA  DE  P3  A
L’ESCOLA  ISABEL  BESORA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Marinada

Quins han estat els motius que han justificat la no obertura de la línia de P3 a l’escola Isabel
Besora, tenint en compte la reivindicació de les famílies, que la mesura era possible i que les
dades de preinscripció en demostraven la conveniència.

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

DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L’ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):

La documentació que l'Ajuntament podrà consultar és la que es relaciona tot seguit i que, en
cas d'oposar-se a la seva consulta, haurà d'aportar la persona interessada.

M'OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:

Document identificatiu

INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT A LA PERSONA INTERESSADA.

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 naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit, es considerarà rebutjada, la
notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes
per a ser incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus.
Si la pregunta es formula per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament
de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la
pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les preguntes a respondre per
escrit han d'ésser contestades en el termini màxim de 3 mesos.
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PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem
que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments
titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està
publicat al Portal de Transparència de Ajuntament de Reus. http://transparencia.reus.cat
Responsable Ajuntament de Reus
Finalitat La gestió o tramitació de la Presentació de mocions, propostes de

resolució, esmenes, precs o preguntes al Ple Municipal o a la Junta de
portaveus de l'Ajuntament

Legitimitat El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una
obligació legal, per raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en
exercici d'un interès legítim i en els casos que consti el consentiment de la
persona interessada.

Destinataris Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici
de les seves competències, a altres organismes en els supòsits establerts
legalment i en els casos que consti el consentiment previ de la persona
interessada.

Drets En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés,
rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la
presentació d'una sol·licitud a la Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del
tràmit telemàtic disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals
podeu enviar un correu electrònic a: dpd@reus.cat

Informació addicional Podeu consultar informació addicional a la pàgina web:
https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i
dels documents aportats.

X
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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 INTERESSADA

Nom i cognoms o raó social DNI-NIF NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (emplenar en cas que s'actuï en representació

MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

Un dels  principals  objectius  de  les  administracions  ha  de  ser  millorar  els  índexs  de  recollida
selectiva  i  la  gestió  dels  residus,  pels  múltiples  beneficis  que comporta.

Quines són les darrers dades de recollida selectiva de què disposa el govern, especificades per
fraccions, i quina ha estat la
seva evolució de de l’inici del mandat, especificat per anys: 2015, 2016, 2017, 2018.

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 19/07/2019 REFERENT A DADES DE RECICLATGE A LA CIUTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L’ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):

La documentació que l'Ajuntament podrà consultar és la que es relaciona tot seguit i que, en
cas d'oposar-se a la seva consulta, haurà d'aportar la persona interessada.

M'OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:

Document identificatiu

INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT A LA PERSONA INTERESSADA.

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 naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit, es considerarà rebutjada, la
notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes
per a ser incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus.
Si la pregunta es formula per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament
de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la
pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les preguntes a respondre per
escrit han d'ésser contestades en el termini màxim de 3 mesos.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem
que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments
titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està
publicat al Portal de Transparència de Ajuntament de Reus. http://transparencia.reus.cat
Responsable Ajuntament de Reus
Finalitat La gestió o tramitació de la Presentació de mocions, propostes de

resolució, esmenes, precs o preguntes al Ple Municipal o a la Junta de
portaveus de l'Ajuntament

Legitimitat El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una
obligació legal, per raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en
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exercici d'un interès legítim i en els casos que consti el consentiment de la
persona interessada.

Destinataris Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici
de les seves competències, a altres organismes en els supòsits establerts
legalment i en els casos que consti el consentiment previ de la persona
interessada.

Drets En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés,
rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la
presentació d'una sol·licitud a la Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del
tràmit telemàtic disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals
podeu enviar un correu electrònic a: dpd@reus.cat

Informació addicional Podeu consultar informació addicional a la pàgina web:
https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i
dels documents aportats.

X
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