ESMENES, PRECS O PREGUNTES AL PLE MUNICIPAL O A LA
JUNTA DE PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT

Canal

Telemàtic

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
Nom i cognoms o raó social

DNI-NIF

AJUNTAMENT DE REUS - REGIDORS NO ADSCRITS

DADES PERSONA REPRESENTANT

NIE

P4312500D

(emplenar en cas que s'actuï en representació

Nom i cognoms o raó social
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MELENDEZ MARFIL, RAUL

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S REGIDOR RAUL MELENDEZ MARFIL NO ADSCRIT AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 19/02/2021 REFERENT A MESURES URGENTS I EXTRAORDINÀRIES DE REVISIÓ DE ZONES
BLAVES D´ESTACIONAMENT A REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Que amb les circumstàncies excepcionals en les que ens trobem, on el comerç de la ciutat de Reus tremola i
moltes famílies tenen seriosos problemes per subsistir, fer front al lloguer, hipoteca, llum, aigua, impostos i
altres despeses bàsiques, l´estacionament a la via pública és
l´únic recurs del qual disposen milers de famílies
a la ciutat.
Que les previsions econòmiques i d´empreses són incertes i podien agreujar la situació de les economies més
vulnerables.
És per això, que unes mesures urgents i extraordinàries en referència a facilitar l´estacionament a les zones
públiqúes de la ciutat, en concret a les zones blaves, per fomentar la recuperació del comerç i donar ¨un cop de
ma¨ per sortir d´aquesta crisi sense precedents que milers de persones de la ciutat estan patint o tenen
d'incertesa de quedar-se a l´atur o haver de tancar el seu negoci.
Que les administracions públiques, i en el nostre context, aquest Ajuntament, té l´obligació de promoure i
establir polítiques que fomentin
l´economia, però també, que de manera efectiva, recolzi a les persones i comerços, perquè al seu dia a dia no
pateixen encara més la carrega económica impositiva de les administracions.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Que per part d´aquest Ajuntament, es reconsideri l´eliminació d´algunes àrees de Zona Blava de les que es
pugui prescindir.
Que per part de la regidoria Urbanisme i Mobilitat i resta d'ens municipals implicats, s'iniciï un estudi per establir
un sistema de descompte o bonificació pels residents a la ciutat de Reus, que es veuen obligats a abonar de
manera constant a les zones d´aparcament regulat de pagament, i que pot ser l´equivalent a l'import que
abonen anualment per l´impost de circulació municipal, com ocorre a la localitat veïna de Salou, o amb un
descompte fixo, com fan a la localitat de Cambrils.
Que amb l´objectiu del foment del comerç de la ciutat, estudiar la possibilitat d´una bonificació temporal a les
persones que realitzin les seves compres als comerços de Reus, utilitzant el mateix sistema d'atracció de clients
que les zones de grans centres comercials, oferint un aparcament ràpid i just.
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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 .
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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. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

Destinataris
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Drets

Informació addicional

X

La gestió o tramitació de la 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
l'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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