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GARCIA CAMARA, ANGELES DEBORA

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CIUDADANOS DE REUS (CS) AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA
23/07/2021 REFERENT A LAS PANCARTAS Y BANDERA EN LA FIESTA DE SANT PERE EN LA PLAZA MERCADAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Que el día de San Pedro, Fiesta Mayor de la ciudad de Reus, amaneció la plaza Mercadal con dos pancartas de
grandes dimensiones y una bandera negra catalana extendidas sobrevolando el espacio público de la Plaza del
Mercadal, politizando una vez más las Fiestas de la ciudad. El amarre del cable del que pendían las dos pancartas
y la bandera estaba sujeto a la azotea del edificio sito en el nº 12 y en la azotea del edificio nº 1 de la plaza
Mercadal (en la planta baja se encuentra ubicada la Papereria-Joguines Tomàs Barberà).
La pancarta del extremo era de color amarillo con el lema “HO TORNAREM A FER”, en el centro estaba colocada la
pancarta negra con el lema “SOM EL 52%” y en el otro extremo estaba colocada la bandera negra catalana.
Que desconociendo si la acción contó o no con todas las autorizaciones requeridas por la normativa municipal,
en especial lo preceptuado en el artículo 16.1 de la Ordenanza de Civismo presentamos la instancia el mismo 29
de junio de 2021, solicitando que nos aportaran la documentación relativa a la concesión de las autorizaciones
para colgar las pancartas y la bandera si es que tales autorizaciones se habían concedido y en el supuesto de que
la acción no contara con las preceptivas autorizaciones se interesaba la inmediata retirada de las pancartas y la
bandera y que se realizaran las investigaciones oportunas para formar expediente y sancionar a los responsables
de este hecho, todo ello al amparo del artículo 16.2 a 16.4 de la Ordenanza de Civismo. Que en el caso de sí
contar con autorización este Grupo Municipal también solicitaba la inmediata retirada de las pancartas y la
bandera por ocupar el espacio público con simbología independentista en la que se vulnera la neutralidad del
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espacio público.
Que en fecha 30 de junio de 2021 comprobamos que las dos pancartas de grandes dimensiones y la bandera
negra catalana extendidas sobrevolando el espacio público de la Plaza del Mercadal colocadas el día 29 de junio
de 2021 habían sido retiradas, así como el cable del que pendían y que estaba sujeto a la azotea del edificio sito
en el nº 12 y a la azotea del edificio nº 1 de la plaza Mercadal (en la planta baja se encuentra ubicada la PapereriaJoguines Tomàs Barberà). Por lo que volvimos a presentar instancia. En ambas instancias nos hemos encontrado
con que el Ayuntamiento de Reus se ha desentendido de darnos respuesta por lo que nos vemos en la obligación
de recurrir a realizar un ruego en el plenario.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus formula el siguiente RUEGO
ÚNICO. En el caso de que dispusieran de las autorizaciones preceptivas, interesamos que nos remitan la
documentación donde conste la solicitud y la concesión de la autorización. En el caso de que no las tuvieran se
interesa que realicen las investigaciones oportunas y forme expediente sancionando contra los responsables de
la acción.

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
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .
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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
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Drets

Informació addicional

X

La gestió o tramitació de la 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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