PREGUNTA EN RELACIÓ A LA POSADA EN MARXA DE LA
REGULACIÓ

DE

LES

ACTUACIONS

ARTÍSTIQUES

ALS

CARRERS DE LA CIUTAT
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Al Ple municipal del mes d’octubre de 2020, aquest grup municipal presentava un prec
perquè des de l’Ajuntament de Reus es treballés per a la regulació de les actuacions
artístiques als carrers de la nostra ciutat. Gairebé un any més tard de la presentació
d’aquest prec, podem afirmar que des del nostre grup municipal hem deixat un temps
prudencial per tal que la ciutat de Reus disposi d’aquest reglament donada l’actual
necessitat existent d’artistes que volen utilitzar la via pública per dur a terme les seves
actuacions.
El regidor responsable, el sr. Recasens, ens afirmava en la resposta al nostre prec que
des de la regidoria de Cultura estaven treballant en un model de regulació semblant al
de Girona i Tarragona. A més, apuntava que s’estava treballant conjuntament amb el
sector cultural de Reus arran que una vintena de músics haguessin dut a terme aquesta
mateixa proposta sobre la regulació de les actuacions artístiques, a la regidoria de
Cultura.
Un any més tard, seguim sense disposar d’un reglament que permeti que els i les músics
i altres artistes actuïn al carrer de la nostra ciutat de manera ordenada, determinant els
punts on es poden situar, l’estona que hi poden romandre i com gestionar la selecció i
els permisos.
Per tot plegat, el grup municipal socialista formula la següent PREGUNTA:
-

Quines gestions s’han realitzat des de la regidoria de Cultura per regular les
actuacions artístiques als carrers de la nostra ciutat?

-

Quantes reunions s’han realitzat amb el sector cultural per treballar aquesta
proposta?

-

En quin estat es troba la redacció d’aquest reglament i quan té previst
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l’Ajuntament disposar d’ell?

