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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
23/07/2021 REFERENT A IMPULSAR LICITACIÓ LA REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE TECNOREDESSA 2

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A l'edifici Tecnoparc s’hi ubica el Centre d'Empreses de Tecnoredessa que, centrat sobretot en les empreses
tecnològiques i de la nova economia, ofereix a persones emprenedores i a empreses serveis d'alt valor afegit en
uns equipaments especialitzats d'aproximadament 5.000 m2 per al desenvolupament de la seva activitat.
En aquests moments acull prop de 30 empreses que aglutinen uns 600 treballadors, dades que demostren que la
construcció d’aquest parc tecnològic va ser un encert, propiciant l’impuls al creixement empresarial, fomentant la
innovació i desenvolupant talent vinculat a la tecnologia.
Però l’edifici ja ha quedat petit per a moltes empreses de fora de la ciutat que veuen el Tecnoparc com un
enclavament idoni per al desenvolupament de la seva activitat. I és de preveure que la proximitat amb la futura
estació de Bellissens, el convertiran en motor estratègic i pol d’atracció d’empreses d’arreu de Catalunya i de
l’Estat.
El Pla d’Acció Municipal de Reus recull la voluntat del govern al desenvolupament econòmic de la ciutat, oferint
eines que permetin dinamitzar els sectors econòmics emergents. I en aquest sentit, recull la necessitat de facilitar
la implementació d’empreses spin off i start up als edificis tecnològics de Reus, entre d’altres, i promocionar el
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Tecnoparc com a seu d’empreses innovadores, construint un nou edifici com a base per a la captació d’inversions
i implantacions de noves companyies.
Reus necessita instruments potents per reeixir amb èxit, espais per oferir a les empreses abans que aquestes no
triïn altres ciutats on implantar la seva activitat. Reus s’ha de poder mostrar al món com una ciutat dinàmica i
amb vocació de lideratge i, per això, ha d’incrementar l’oferta d’espais que facilitin la competitivitat del teixit
empresarial, la innovació i la transferència de coneixement; captar noves activitats empresarials d’alt valor afegit,
i crear nous llocs de treball qualificats.
I això passa perquè l’Ajuntament tingui una actitud favorable envers aquestes empreses que volen fer recerca i
desenvolupament, envers el talent, que algú que tingui idees pugui trobar la manera de fer-les realitat a Reus, i
no haver de buscar un altre lloc. Cal entendre el projecte del TECNOPARC com a parc tecnològic de Reus, on
centralitzar formació, investigació, ajudar a desenvolupar projectes i idees i que tot això faciliti la creació
d’empreses en aquests àmbits, amb treballadors i treballadores de sectors com l'agroalimentari, la nutrició, la
salut, les noves tecnologies i la transició energètica.
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La construcció de l’edifici de Tecnoredessa 2 ens permetrà assolir tots aquests objectius i convertir-nos en un
parc científic i tecnològic referent a Catalunya, Espanya i el Sud d’Europa.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
Que l’Ajuntament de Reus iniciï durant aquest mandat el procediment per a la licitació de la redacció del projecte
constructiu de l’edifici Tecnoredessa 2.

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)

Pàgina 2 de 3
Aquest tràmit es pot fer telemàticament des de
l’oficina virtual de www.reus.cat

OAC
Plaça Mercadal, 1 • 43201 Reus
Tel. 977 010 010 • Fax 977 010 210
oac@reus.cat • www.reus.cat

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.
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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