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GARCIA CAMARA, ANGELES DEBORA

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CIUDADANOS DE REUS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA
18/06/2021 REFERENT A SOBRE LA REPOSICIÓN DE ÁRBOLES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local ampara la protección en materia
urbanística, de protección y gestión del patrimonio histórico, de protección del medio ambiente urbano, en
particular parques y jardines públicos, protección de la infraestructura viaria y promoción de la actividad turística
de interés y ámbito local.
En el medio natural y urbano, existen ejemplares botánicos que por sus características excepcionales de valor
histórico, cultural, científico y de recreo, constituyen un patrimonio arbóreo único. Estos ejemplares representan
una parte singular del patrimonio ambiental y cultural de nuestro territorio siendo de evidente interés público su
protección y conservación. Las instituciones deben dotar recursos para la protección efectiva y eficaz que permita
una atención integrada a ese patrimonio natural y cultural.
Durante los últimos años numerosos árboles de nuestra ciudad han sido talados. Bien porque se han ido
muriendo, por presentar enfermedades o porque se realizaban obras. Las causas de la mortandad o enfermedad
de los árboles a veces derivan de una mala praxis de la poda al realizar terciados que conllevan desequilibrios.
Otras veces derivan de realizar la poda fuera de la fecha como ha sucedido recientemente que se han estado
podando algunos árboles cuando la temporada para ejecutar estos trabajos debió ser durante los meses de
otoño e invierno, como máximo febrero, jamás se debe realizar en mayo ni en junio (salvo que se trate de
especies tropicales que se podan en verano). Algunos de los árboles talados eran de avanzada edad y gran porte.
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La consecuencia es que numerosos árboles de los talados no han sido repuestos y esto provoca que en las
aceras sean frecuentes los alcorques que sólo contienen tocones y en otros casos no hay absolutamente nada y
permanecen sin cubrir.
Los espacios verdes y los árboles son imprescindibles en las grandes ciudades, y sirven para contrarrestar los
efectos del cambio climático, a la vez que convierten a nuestra ciudad en un espacio más sano y amigable.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT ESMENA, PREC O PREGUNTA
todo
ello,
el
Grupo
Municipal
de
Ciudadanos
de
Reus
formula
los
siguientes
RUEGOS
Primero. Que se proceda a la reposición de árboles en los alcorques que se han quedado vacíos o que presentan
tocones.
Segundo. Instar al equipo de gobierno la reposición de árboles en las zonas verdes de parques y jardines en las
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Por

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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