PRESENTACIÓ DE MOCIONS, PROPOSTES DE RESOLUCIÓ,
ESMENES, PRECS O PREGUNTES AL PLE MUNICIPAL O A LA
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DADES PERSONA REPRESENTANT

NIE

V55663025

(emplenar en cas que s'actuï en representació

Nom i cognoms o raó social
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LLORENS PEREZ, MARTA

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - AMUNT AL/A LA
PLE MUNICIPAL DEL DIA 22/05/2020 REFERENT A LES OBRES A LA BOCA DE LA MINA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat dia 24 de gener de 2020 en el Ple municipal, es va aprovar per unanimitat la Moció presentada per
aquest GM on es demanava la protecció de l’arbrat, les zones verdes, retirada de mobiliari urbà per a no ser
malmès, jardineres,...entre d’altres coses, totes aquestes s’havien d’aplicar en el moment previ a les obres tant
públiques com privades, com a mesures de prevenció per a evitar destrosses i molèsties tant al veïnat com al
comerç de la zona.
Aquest projecte de la Boca de la Mina va ser presentat en l’anterior legislatura i la CUP, havent estat informada
del avantprojecte, va abstenir-se en la votació per desavinences en la gestió, adequació i configuració d’alguns
dels espais que estan inclosos en aquest document. Es tracta d’un passeig de terra i arbrat amb plataners de
molta edat, que estan disposats a banda i banda del passeig i tot al llarg del recorregut des de l’Avinguda del
Comerç fins a la Font de la Boca de la Mina, 1 km i 500 metres aproximadament
Durant aquest temps de confinament, en alguna de les Comissions que hem tingut, li he preguntat a la regidora
Berasategui si s’estaven aplicant els protocols aprovats en el Ple del 24 de gener en aquella zona en concret i la
seva resposta ha estat afirmativa. Però, un cop iniciada la Fase 1, hem fet una visita a les obres de la Boca de la
Mina, on hem constatat que no s’estan aplicant aquestes mesures de protecció i prevenció, tot al contrari.
Actualment ja s’està executant l’obra, i tot i que s’han protegit els troncs dels arbres, donant una falsa aparença
de protecció, per contra s’ha practicat una rasa a tocar dels plataners, tot al llarg de la banda dreta del passeig de
cara a la Mina d’uns 80 centímetres de fondària i 30 d’amplada. Aquesta rasa no estava prevista en l’avantprojecte
i sembla que tingui la funció de soterrar uns tubs corrugats que contenen cablejat elèctric, que segons normativa
estan a uns 30 cm de la superfície, per això no entenem la fondària desmesurada de la rasa.
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Es podrien haver instal·lat en un altre recorregut del passeig i a una distància de seguretat per l’arbrat que evités
la pèrdua del 30% o 40% del volum radicular de tots aquests exemplars que hem calculat suposa un dany
important. Aquests danys suposen un greu perill per a la seva supervivència a curt i llarg termini. Alhora també
hem pogut constatar sobre el terreny, greus danys en la Font del Lleó, remodelada fa temps i que ha quedat
totalment destrossada en aquest inici de l’obra.
Aquests fets ens constaten la manca de sensibilitat del govern actual respecte la protecció de l’arbrat i les poques
zones verdes que resten al nostre municipi, així com la manca de tutela en la revisió i vigilància per la correcta
execució de l’obra.
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PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
Per tot això preguntem al govern:
1. Qui és el responsable directe quan, en un cas com aquest, l’obra no s’està executant segons estava estipulat
en l’avantprojecte?
2. Al no haver possibilitat d’esmenar l’actuació, ja que la rasa ja està executada i la font destruïda. Qui es farà
responsable dels danys a curt, mig i llarg termini que aquesta mala actuació provocarà en tot o gran part de
l’arbrat?
3. Tenint en compte que és un passeig amb gran valor patrimonial pel nostre municipi, tal com es reconeix en
la presentació del projecte de remodelació, tant a nivell cultural, històric, com per a ser un pulmó verd per la
nostra ciutat i una zona on gaudir de l’esport i l’ombra tot l’any. Com es valoraran els danys?

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
Mocio_Preguntes_Boca_de_la_Mina_pdf.pdf

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)
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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 1 mes.

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. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
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Legitimitat

Destinataris

Drets

Informació addicional

X

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
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.
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.
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.ajuntament@reus.cat
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.
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