PRESENTACIÓ DE MOCIONS, PROPOSTES DE RESOLUCIÓ,
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 2020076302 20/10/2020 10:02:32 - CVE 13064313265764301346 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL DEL PSC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA
23/10/2020 REFERENT A LA REGULACIÓ DE LES ACTUACIONS ARTÍSTIQUES ALS CARRERS DE LA CIUTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El sector de la cultura encara no s’ha refet de la crisi de 2008. És un dels sectors amb més dificultats per remuntar
els efectes d’aquella crisi, i ara s’hi afegeix la situació actual. El sector cultural és un dels que més pateix les
conseqüències econòmiques de la pandèmia.
L’administració local, els ajuntaments, que són l’administració més activa en les polítiques culturals, han de ser els
actors principals a l’hora d’aplicar mesures a favor de la subsistència del sector per aconseguir que surti el menys
perjudicat possible de la crisi sanitària, social i econòmica que ens afecta.
Fa pocs dies, el govern municipal ha anunciat la creació d’una nova línia d’ajuts del Pla de Reactivació Econòmica i
Social específic per al sector de la cultura local. I en aquest context, el grup municipal socialista considera que ha
arribat el moment que l’Ajuntament de Reus manifesti el seu suport explícit a les actuacions artístiques als
carrers de la ciutat, potenciant i protegint la presència de música en viu i altres manifestacions artístiques i
regulant aquesta activitat, en tant que la cultura dona vida a la ciutat, forma part del seu patrimoni cultural i del
seu paisatge urbà.
La proposta s’emmarca en les accions previstes al Pla d’Acció Municipal de Reus (PAM), encaminades a “fomentar
la creació artística” (1.7.04), i, en concret a “determinar i senyalitzar espais públics d’expressió cultural” (1.7.4.2) i
protocol·litzar l’acreditació d’artistes per a l’ús dels espais públics d’expressió cultural (1.7.4.3.). I va en la línia dels
anuncis llençats per part de la regidoria de cultura de la intenció de permetre aquestes accions a la via pública,
que ja venen de mandats anteriors.
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L’actual context ho fa més necessari que mai. És per això que aquest grup municipal reclama que s’acceleri la
redacció d’un reglament que permeti que els músics i altres artistes actuïn al carrer de manera ordenada, que
determini els punts on es poden situar, l’estona que hi poden romandre, així com gestionar la selecció i els
permisos.
Disposar d’aquest reglament permetrà a l’Ajuntament una planificació i un control per evitar possibles efectes
negatius als veïns i veïnes i millorar la convivència. I, alhora, facilitarà a la ciutadania l’accés lliure, descentralitzat i
gratuït a la música en directe i a la cultura, en general.
Aquest reglament no entra en contradicció amb l’ordenança municipal de civisme que prohibeix, en les vies i els
espais públics, l’ús de ràdios, equips i instruments musicals o similars, només quan no hi hagi autorització
municipal.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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1.
Que l’Ajuntament de Reus enllesteixi amb urgència els treballs per a la redacció d’un reglament,
participat amb els sectors locals interessats, per tal que els músics i altres manifestacions artístiques puguin tocar
i actuar al carrer de manera ordenada, determinant els espais on es poden situar, l’estona que hi poden
romandre i que gestioni la selecció dels artistes i els permisos per tal que puguin realitzar la seva actuació.
2.
Que en la propera comissió informativa, el govern doni compte dels treballs realitzats i de la
metodologia emprada, posant especial èmfasi amb les accions de participació realitzades, i faciliti el debat amb
els diferents grups municipals per a la redacció del reglament.

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
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preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim de 1 mes.

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 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
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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