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MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL DEL PSC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA
22/05/2020 REFERENT A PERQUÈ REUS PRESENTI LA SEVA CANDIDATURA AL CONCURS CAPITAL EUROPEA DE LA
INNOVACIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Comissió Europea va obrir al mes de març el termini perquè les ciutats de més de 100.000 habitants dels
estats membres de la Unió Europea o associats al programa Horitzó 2020 puguin presentar-se al concurs Capital
Europea de la Innovació 2020, també conegut com a iCapital. Aquest premi reconeix les ciutats que desenvolupen
ecosistemes d’innovació amb l’objectiu d’afrontar els desafiaments urbans actuals i millorar la vida de la
ciutadania.
Un jurat composat per experts d’alt nivell avalua les actuacions innovadores de les ciutats tenint en compte
quatre criteris principals: proves i promoció de solucions innovadores per afrontar reptes socials; paper actiu de
la ciutadania en el disseny de polítiques, implantació i ús de les solucions; ampliació de la capacitat d’innovació,
convertint-se en un model buscat per a emprenedors i model a seguir per a d’altres ciutats, i empoderament de
la ciutadania per mitjà de resultats tangibles i mesurables.
El concurs és obert fins al 23 de juny de 2020 i el resultat es donarà a conèixer durant els Dies Europeus
d’Investigació i innovació que tenen lloc el mes de setembre a Brussel·les. La ciutat escollida com a Capital
Europea de la Innovació 2020 rep un 1M €. El premi està dedicat a promoure les pràctiques innovadores de la
ciutat guanyadora, augmentar el seu perfil internacional i millorar la seva capacitat com a model de ciutat
àmpliament reconegut per a la innovació urbana. A més, hi ha 5 ciutats seleccionades com a subcampiones que
reben 100.000 € cadascuna i 12 ciutats finalistes que tenen l’oportunitat de mostrar la seva experimentació i
inspirar-se en experiències d’altres ciutats, per exemple, per conèixer nous enfocaments mitjançant l’intercanvi
de bones pràctiques i iniciatives.
Barcelona, Amsterdam, París, Atenes y Nantes –escollida en l’edició de 2019, ostenten aquest guardó.
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Presentar candidatura és una oportunitat per a les ciutats per mostrar al món com involucren la ciutadania en la
governança i la presa de decisions, com aprofiten la innovació per millorar la vida dels seus ciutadans i
ciutadanes i com la utilitzen per millorar la resiliència i la sostenibilitat de la ciutat. Com són capaçes de connectar
persones, llocs, actors públics i privats, implicant la ciutadania des de la definició de problemes fins a proves de
solució i aplicació.
Reus disposa d’un parc tecnològic, el Tecnoparc que aprofita l'especial posicionament del coneixement i de les
empreses del territori en l'àmbit de la salut i la nutrició oferint un conjunt de serveis tecnològics pioners que van
des del disseny de l'aliment funcional fins als estudis necessaris per a posar-los al mercat. El Tecnoparc disposa
d’una seu de l’Eurecat que ofereix serveis científics i tecnològics a les empreses agroalimentàries en àmbits
relacionats amb el consum d’aliments i la salut.
És per aquest parc tecnològic, que no ha parat de créixer des de la seva creació en època de govern socialista,
fins arribar a ocupar una superfície de 165 hectàrees, que la nostra ciutat és prou mereixedora d’una distinció en
l’àmbit de la innovació a nivell europeu.
Que Reus es converteixi en capital europea de la innovació serà un bon revulsiu per fer el Tecnoparc més atractiu
al món, perquè pugui seguir desplegant tot el seu potencial, facilitant la creació d’empreses que millorin la vida
de les persones en opcions de projecció futura com el sector agroalimentari, la nutrició, la salut, les noves
tecnologies i la transició energètica.
Aquesta setmana s’ha aprovat un Pla de reconstrucció de la ciutat que és una resposta immediata les urgències
econòmiques i socials que té la ciutat. Tanmateix, els debats han apuntat la necessitat de començar a treballar
per generar les condicions que facilitin activitats econòmiques innovadores que puguin resistir situacions de
crisis similars, com ara les relacionades amb la innovació, la tecnologia i la societat del coneixement.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
1Que l’Ajuntament de Reus estudiï presentar candidatura al concurs de Capital Europea de la Innovació
2020 o en convocatòries posteriors, posant de referència el Tecnoparc, com a projecte pioner que aglutina un
conjunt d'infraestructures tecnològiques i de recerca vinculades a la salut i la nutrició de primer nivell, com ara l’
Eurocat, que impulsa el desenvolupament d'aliments funcionals i actua en totes les etapes que condueixen a la
seva implantació, i també Tecnoredessa i el clúster TIC, facilitant la creació d’empreses que milloren la vida de les
persones.

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
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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 de 1 mes.
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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 Presentació de mocions, propostes de resolució, 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 la
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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