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LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - AMUNT AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 19/03/2021 REFERENT A LA FESTA MAJOR DE SANT PERE 2021

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Quan només falten tres mesos per a la Festa Major de Sant Pere, la CUP estem preocupades per la manera com
es podria celebrar aquest any.
Creiem que en aquests moments, quan encara som en plena pandèmia, la ciutat necessita sentir la festa i la
cultura a prop ni que sigui en un altre format adequat a les circumstàncies. Perquè és evident que la cultura i la
festa també són salut, sobretot emocional.
De fet, l’any passat la Cup ja vam explicar el nostre model de cultura en general que ara, encaixa perfectament,
en la situació excepcional que vivim. Una de les qüestions era un debat sobre el replantejament del format de la
Festa Major que és del 1980.
També vam valorar positivament el programa d’activitats de l’estiu com concerts en directe o cinema a la fresca i
per això ens preguntàvem perquè les mesures de seguretat preses, no es podien activar també per la Festa
Major. Tot i que n’entenem la incertesa, l’excés de prudència no ens hauria de fer perdre la implicació
institucional de suport als moviments culturals i a l’associacionisme festiu local.
Segons la nostra manera d’entendre-ho ara tenim la gran oportunitat per potenciar les festes de format petit i
pròxims amb les persones per tots els racons i raconets de la ciutat, implicant-hi i incloent-hi també, tot allò que
són les festes de barri que sempre s’han considerat de segona. Aquest estiu podria servir per donar-los el
protagonisme que es mereixen i considerar-les part de la cultura dins l’organigrama municipal.
Creiem, doncs, que és el moment de deixar enrere el model de grans fires o esdeveniments multitudinaris, que
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ara són perillosos i aprofitar l’avinentesa per, amb la participació inequívoca d’associacions i entitats de la ciutat,
pensar i oferir una Festa Major més participada i propera amb actuacions musicals, teatrals, jocs, concursos,
rutes, etc... I que tota aquesta oferta es reparteixi per tots els racons i raconets de la ciutat de manera itinerant
perquè tothom tingui un espai on gaudir de la festa, amb totes les mesures que es considerin.
Per acabar pensem que, just en aquest moment, tot allò que es programi ha de ser de caràcter totalment gratuït
per a tothom, de servei públic, al capdavall la despesa que comporta una Festa Major com l’hem vist sempre no
és comparable a la despesa que pot suposar una festa Major descentralitzada i itinerant alhora també que més
democràtica i republicana, cosa que en aquest moment la ciutat es mereix.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
Per tot això i amb la voluntat de ser proactives amb el govern, la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple de l’
Ajuntament el següent acord:
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PRIMER.- Que la Regidoria de Cultura convoqui les entitats i agents culturals de la ciutat per a elaborar
una proposta factible per a la celebració de la Festa Major de Sant Pere, que en prioritzi el caràcter
descentralitzat, itinerant i gratuït.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_Mocio_Festa_Major_2021_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):
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 .

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.
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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