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 - GRUP MUNICIPAL PSC

DADES PERSONA REPRESENTANT

NIE

G55670772

(emplenar en cas que s'actuï en representació

Nom i cognoms o raó social
Llibre General Entrada 2022007208 20/01/2022 09:07:52 - CVE 14154651250043354404 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S PSC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 21/01/2022 REFERENT A
L'ACCÉS DELS ANIMALS AL TRANSPORT PÚBLICS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des del partit dels socialistes hem proposat en reiterades ocasions al Consell de Reus Transport permetre l’accés
d’animals als autocars urbans. Ara bé, per part del Govern sempre hem obtingut la mateixa resposta: el
reglament no deixa clar que es pugui permetre l’entrada dels animals al transport públic si no hi ha un espai
delimitat. A més, la presidenta del Consell va dir que demanaria un informe a secretaria per analitzar la situació,
però a dia d’avui encara no tenim constància d’aquest resultat.
El reglament detalla que queda prohibit portar els animals en el transport públic, excepte si es tracta de gossos
pigall o si van en un transportí. En cas que el vehicle tingui un espai habilitat per als animals, aquests també
podran accedir-hi. Ara bé, en ciutats com Palma de Mallorca, Castelló, Madrid o La Rioja els animals ja poden
entrar a tots els autobusos urbans, una mostra de què el reglament no pot ser l’excusa per impedir l’accés dels
animals de companyia al transport públic adaptant les normatives municipals. De fet, a Palma de Mallorca s’ha
anat ampliant progressivament l’accés als gossos en diferents línies d’autobús amb l’únic requisit que aquests
vagin sempre lligats i amb morrió. Un altre cas és el de Castelló on els gossos petits i mitjans també poden viatjar
amb bus sempre que no ocasionin molèsties. Finalment, per concretar un tercer cas, a la Rioja els animals també
poden entrar als autobusos sense transportí, encara que ho han de fer fora de les hores punta.
Per acabar, cal remarcar que la responsabilitat de l’animal, en cas que succeeixi quelcom, no ha de recaure al
100% sobre l’empresa Reus Transport o el conductor d’aquell autobús, ja que el propietari del gos també ha de
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vetllar per la seguretat de tothom. Així doncs, no entenem el motiu pel qual encara no s’ha posat en pràctica
l’accés d’animals als autobusos, més tenint en compte la nova llei aprovada pel Govern de l’Estat que deixa de
considerar els animals objectes.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT ESMENA, PREC O PREGUNTA
Per tot l’exposat formulem el següent prec:
Que l’Ajuntament de Reus insti a l’empresa Reus Transport a que realitzi totes les accions necessàries perquè es
permeti l’accés dels animals al transport públic. Tal i com passa en molts altres municipis.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
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Prec_Precs_animals_transport_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):
Marqui la casella «SÍ» si desitja autoritzar i consentir que AJUNTAMENT DE REUS realitzi la consulta dels
documents. En cas que marqui «NO» vostè s'està oposant a la consulta i haurà d'adjuntar la documentació.
SI

X

NO

Document identificatiu

INFORMACIÓ DE AJUNTAMENT DE REUS 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. En tot cas, AJUNTAMENT DE
REUS està facultat per a comprovar l'exactitud de les dades aportades per l’interessat/da
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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