
PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP V55663025

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA

Nom i cognoms o raó social DNI-NIF NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (emplenar en cas que s'actuï en representació

LLORENS PEREZ, MARTA

Fruit  de  la  injusta  i  dura  sentència  del  judici  del  procés  i  la  inacció  del  sobiranisme
governamental,  un  sector  de  la  societat  ha  intensificat  les  mobilitzacions  als  carrers.  La
presència  de  les  forces  repressives  de  l’estat  i  el  paper  del  cos  dels  Mossos  d’Esquadra  ha
generat  un  clima  de  tensió  als  carrers  que  ha  provocat  més  de  600  persones  ferides
documentades  (4  d’elles  han  perdut  la  visió  per  impacte  de  bala  de  goma),  més  de  200
persones  detingudes  arbitràriament,  de  les  quals  24  es  troben  empresonades  en  situació
preventiva.

Les  imatges  que  arriben  de  les  actuacions  policials  són  esperpèntiques:  agressions
indiscriminades  a  persones  assegudes  a  terra,  pallisses  en  grup  a  joves,  policies  celebrant
haver ‘encertat diana’ amb projectils de foam i un llarg etcètera. A més, cal posar de manifest
la connivència amb grupuscles de feixistes que es passegen pels carrers "de cacera": feixistes
identificats, armats i identificats en gravacions d’agressions. Només dos detinguts, el feixisme
sí que és un problema d’ordre públic.

La mobilització és la principal eina que tenim les persones per expressar la nostra voluntat, les
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Pàgina 1 de 4
Plaça Mercadal, 1 • 43201 Reus

Tel. 977 010 010 • Fax 977 010 210
oac@reus.cat • www.reus.cat

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

OAC

Registre Entrada Ajuntament de REUS
Núm:2019053164
Data: 21-10-2019 12:12:47

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 21/10/2019
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2019ACE773C0ABAE8D24A30CEF8A3BEA0546C5D2E7221021121255



nostres exigències i el nostre malestar social davant d’una injustícia. Considerar violent tot allò
que desafia l’estatus quo és una actitud de covardia i una irresponsabilitat imperdonable per
part de qui té la capacitat de canviar el rumb de la història. fent-se seu el mandat popular de la
revolució pacifica més important de l’Europa moderna.

Des de la CUP considerem i apostem per una mobilització constant, massiva i diversa perquè
tothom  tingui  un  espai  en  el  que  hi  pugui  participar  i  poder  desbordar  els  límits  de  la
normalitat i les estructures de poder existents que fan impossible una sortida democràtica al
conflicte polític que viu el nostre país.

Per tot això, es proposen els següents acords al Ple municipal de Reus:

Primer.-  Que  l’Ajuntament  de  Reus  exigeixi  l’alliberament  de  les  persones  empresonades
durant  les  mobilitzacions  d’aquests  darrers  dies.

Segon.-  Que l’Ajuntament de Reus exigeixi  la  destitució del  conseller  d'Interior  Miquel  Buch i
que la Generalitat faci prevaldre la prohibició d’ús de bales de goma en els dispositius policials
als nostres carrers.

Tercer.- Que l’Ajuntament de Reus exigeixi a la Generalitat de Catalunya que es posi al servei
de la defensa jurídica de les represaliades.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

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
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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 de 1 mes.

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 La gestió o tramitació de la Presentació de mocions, propostes de

resolució, esmenes, precs o preguntes al Ple Municipal o a la Junta de
portaveus de l'Ajuntament

Legitimitat 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.

Destinataris 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.

Drets 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 la 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@reus.cat

Informació addicional Podeu consultar informació addicional a la pàgina web:
https://serveis.reus.cat/rgpd/
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La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i
dels documents aportats.

X
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