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GARCIA CAMARA, ANGELES DEBORA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CIUDADANOS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 22/04/2022
REFERENT A LA CREACIÓN DE UN NUEVO CONCURSO LITERARIO

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El pleno del Ayuntamiento de Reus en la sesión del 6 de julio de 2017 aprobó a propuesta del Grupo Municipal de
Cs una moción con los siguientes acuerdos:
“Primero. Que el Ayuntamiento de Reus cree un nuevo concurso literario sin distinción de género en el que se
puedan presentar obras en las dos lenguas oficiales de Cataluña.
Segundo. Que el departamento responsable del concurso literario trabaje en la elaboración de las bases de este
concurso para que sea una realidad en el año 2018.
Tercero. Que los presupuestos de 2018 contemplen una partida para dotar el premio económico.”
Que en esa moción votaron a favor el Grupo Municipal proponente de Cs y los Grupos Municipales de PP y Ara
Reus. Votaron en contra CUP y ERC, y votaron abstención PSC y CIU (lo que es ahora Junts).
Esa moción se presentó porque entonces en Reus sólo existía un concurso literario, se trataba del concurso de
relatos cortos Antonia Abelló Filella que estaba organizado desde la Concejalía de Participación y Ciudadanía a
través del Casal de les Dones. Entre los requisitos de ese concurso de relatos cortos Antonia Abelló Filella se
requería que las participantes fueran femeninas y escritos en catalán, lo cual impedía que participaran hombres y
mujeres que escribieran en castellano. Ante esa falta de oportunidades de hombres y mujeres en concursar
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pudiendo escribir en castellano desde Cs es estimó la necesidad de crear otro concurso literario que premiara el
talento independientemente de que el autor fuera una mujer o un hombre y de que se escribiera en castellano o
en catalán.
En la actual legislatura municipal en las Bibliotecas Municipales de Reus, en nombre de la Concejalía de Cultura,
convocan el premio literario de narrativa de ciudad de Reus “Diré el que em fuig” en homenaje del escritor
Gabriel Ferrater en el que sí pueden concursar
tanto hombres como mujeres pero nuevamente se excluye a los concursantes que quieran escribir en castellano.
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Por lo tanto, en Reus pese a que se aprobó la moción de Cs, sigue sin convocarse un concurso literario donde se
pueda participar en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma de Cataluña y esa
exclusión del castellano discrimina a los ciudadanos de Reus que deseen escribir en castellano y además vulnera
el artículo 3 Constitución Española, el artículo 6.2 Estatuto de Autonomía de Cataluña y el artículo 4 de la Ley de
Política Lingüística.
Cataluña ha sido la cuna de notables escritores, no únicamente de escritores que sólo han escrito en catalán sino
también de escritores que sólo han escrito en castellano y de escritores que han escrito en ambos idiomas.
Parece ser que hay que recordar que son escritores catalanes aunque hayan escrito su obra en castellano Ana
María Matute, Manuel Vázquez Montalbán, Eduardo Mendoza, Javier Cercas, Carlos Ruiz Zafón, Mercedes
Salisachs, Francisco González Ledesma, Ildefonso Falcones, Chufo Llorens, Juan Marsé, Juan Goytisolo, Jaime Gil
de Biedma, Maruja Torres, Carlos Barral, Enrique Vilas-Matas, Ignacio Vidal Folch y Néstor Luján, entre otros.
También son escritores catalanes Ana María Moix y su hermano Terenci Moix, que escribieron en los dos idiomas.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar el siguiente ACUERDO:
Único.- Que se cumpla la moción de Cs aprobada en la sesión del 6 de julio de 2017 del pleno del Ayuntamiento
de Reus para que el Ayuntamiento de Reus cree un concurso literario donde los participantes, sin distinción de
género, puedan presentar las obras en cualquiera de las dos lenguas oficiales de Cataluña.

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
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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

Drets

Informació addicional

X

La gestió o tramitació de la Mocions i propostes de declaració al Ple Municipal o a la
Junta de portaveus
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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