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LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE REUS (CUP-AMUNT)
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 22/04/2022 REFERENT A PER UNA BONA IMPLANTACIÓ DEL MERCAT DE PAGÈS
DEL BAIX CAMP, QUE EL CONVERTEIXI EN UN INSTRUMENT PER FACILITAR L’ACCÉS DE PRODUCTE FRESC I DE
PROXIMITAT A TOTA LA CIUTADANIA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El 12 d’abril passat en Comissió Informativa del CCBC se’ns va presentar la proposta del Mercat de pagès. A inici
d’aquest mandat, el GC de la CUP ja havíem presentat una moció reclamant aquesta proposta d’un Mercat
itinerant de productors locals, sota petició d’Unió de Pagesos i del Banc de Terres del CCBC. En la votació del Ple,
Junts ERC i PSC hi van votar en contra.
L’objectiu real d’aquest mercat és que es converteixi en un instrument que doni servei bàsic alimentari als pobles
de l’interior del Baix Camp i també una eina per fixar població en aquests municipis i facilitar la vida als seus
residents. No tenim cap dubte que tenir accés a productes frescos i de proximitat en el teu propi municipi és un
punt a favor per a establir-t’hi i, d’altra banda i no és menor, ajuda a la socialització dels habitants, sobretot en
col·lectius de persones grans que així sortirien més de casa. També així, els productors locals poden trobar una
sortida “de negoci” en la venda dels seus productes, que fa factible econòmicament la seva feina. Parlem de
pagesia, però també de petits productors de formatges, melmelades, mel, pa,... etc
En aquesta Comissió també es va presentar un document titulat: CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA
REALITZACIÓ DEL MERCAT DE PAGÈS A LA CIUTAT DE REUS, signat per la presidenta del CCBC, Sra. Rosa Abelló, i
el regidor d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Reus, Sr. Carles Prats. En aquest document es concreten: el
lloc, dia, horari, freqüència i la seva ubicació exacta dins del Mercat del Carrilet.
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Cal tenir en compte que l’esperit d’aquest Mercat de Pagès itinerant del CCBC és apropar el producte a la gent
que normalment no hi té accés, pobles amb cap o pocs comerços.
El seu caràcter itinerant fa que les parades i tota la infraestructura estigui preparada per a ser ubicada a l’exterior,
ser de fàcil muntatge i disposar de serveis autònoms d’electricitat.
Com hem denunciat repetidament, la majoria de barris de la nostra ciutat no tenen assegurat l’abastiment de
productes bàsics pel dia a dia, propers al seu domicili.
I tenint en compte que el contingut anunciat en aquesta proposta de conveni bilateral ja hi apareixen fixats tots
els paràmetres concrets sobre aquest Mercat.
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PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
El Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de Reus l’adopció dels següents ACORDS:
1- Ajornar la signatura del CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL MERCAT DE PAGÈS A LA
CIUTAT DE REUS fins a complir els punts següents:
2- Treballar els passos previs, per a arribar al màxim consens possible amb tots els agents implicats: paradistes
dels mercats del Carrilet i del Central de Reus i associacions de veïns de la nostra ciutat.
3- Fer trasllat de tots els acords al Consell d’Administració de RMS perquè els GM amb representació també hi
puguin fer aportacions
4- Portar el document a la Comissió informativa de Contractació i Hisenda
5- Establir la ubicació d’aquest Mercat de Pagès itinerant responent a les necessitats de la ciutadania de tota la
ciutat i sobretot dels barris

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_Mocio__Mercat_de_pages_itinerant_CUP_CCBC_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)
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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 .

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 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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