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LLORENS PEREZ, MARTA

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - AMUNT AL/A LA
PLE MUNICIPAL DEL DIA 17/09/2021 REFERENT A LA RESERVA I ÚS D’ENTRADES GRATUÏTES DELS REGIDORS I
REGIDORES DE L’AJUNTAMENT DE REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Prenem com a referència la iniciativa de la companya regidora de la Cup de Tarragona que ha entrat a govern
com a Consellera de Cultura i Festes a l’ajuntament de la mateixa ciutat. A partir d’ara, els consellers i conselleres
hauran de comprar la seva entrada, igual que la resta de ciutadania.
En aquest sentit, la Cup de Reus sempre hem defensat que els regidors i regidores de l’Ajuntament de Reus
també haurien de pagar les seves entrades. Així mateix, més d’una vegada hem assenyalat que el fet que un
regidor o regidora pugui gaudir d’una entrada gratuïta, i algunes vegades amb acompanyant, és un privilegi sense
fonament.
A més, moltes vegades, aquestes entrades assignades de manera gratuïta als regidors i regidores queden vacants
sense que altres persones les puguin ocupar,; una situació que pot connotar poc respecte per l’activitat que es
duu a terme, tant per l’entitat o organisme que la programa com per les persones, siguin professionals o
amateurs, que la realitzen.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT ESMENA, PREC O PREGUNTA
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular realitza les següents preguntes:
Pàgina 1 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

Quants regidors i regidores van gaudir d’entrades gratuïtes als espectacles de pagament de la Festa
Major de Sant Pere? De quantes entrades disposava cada regidor o regidora? Podien gaudir-ne de dues per
persona? Quants regidors i regidores en van fer ús?
Quants regidors i regidores han gaudit d’entrades gratuïtes pels espectacles oferts pel Teatre Fortuny i
Teatre Bartrina des del mes de gener del 2021 sabent que part de la programació no s’ha pogut realitzar com a
conseqüència de la pandemia?
Té la intenció el Regidor de Cultura d’aplicar la mesura que s’ha implantat a Tarragona de fer pagar l’
entrada als regidors i regidores durant les Festes de Misericòrdia?

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Pregunta_al_Ple_preguntes_entrades_regidors_pdf.pdf
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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 AJUNTAMENT DE REUS 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 AJUNTAMENT DE REUS 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 .

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

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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