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PRESENTACIÓ DE MOCIONS, PROPOSTES DE RESOLUCIÓ,
ESMENES, PRECS O PREGUNTES AL PLE MUNICIPAL O A LA
JUNTA DE PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNINIE
V55663025

(empleneu-ho només en cas que actueu en

Nom i cognoms o raó social
LLORENS PEREZ, MARTA

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL DE LA CUP AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 17/11/2016 REFERENT A DEMANAR QUE ELS DIES 12 D’OCTUBRE I 6 DE
DESEMBRE SIGUIN LABORABLES A L’AJUNTAMENT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els catalans no tenen res per celebrar ni el 12 d'octubre, dia de la Hispanitat, ni tampoc el 6 de
desembre, dia de la Constitució espanyola; aquesta darrera, a ulls de milions de catalans cada
cop es demostra més com a una eina d’encorsetament i de submissió més que com a marc de
relació plurinacional com es pretén sovint. Arreu del país van sorgint iniciatives relacionades
amb aquestes dates en les que s’acorden en els plens dels ajuntaments catalans de declararlos com a dies laborables, substituint-los per altres dies festius per part de l’Ajuntament.
Des de la CUP, creiem que ara que s’està constituint un nou subjecte polític antitètic de la
concepció d’Espanya que les elits han imposat durant segles, és un bon moment per
abandonar referents caducs: com el de la Hispanitat –nom que va proposar Ramiro de Maeztu
i que va substituir al del Dia de la Raza- o com el que commemora el dia de la Constitució, que
va ser redactada amb els militars franquistes exercint de guardians per a que aquesta fos en
realitat una reforma del règim franquista, accions aquestes que són simbòliques però
encaminades a iniciar un nou paradigma constitucional d’arrel democràtica.
És per aquests motius que el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular formula els
següents precs:
Pàgina 1 de 3
Aquest tràmit es pot fer telemàticament des de
Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 16/11/2016 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

L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 201665B30493A2F5A9D67389C7CCDDC7EFAFDC3442CF1116093844

Registre Entrada Ajuntament de REUS
Núm:2016048500
Data: 16-11-2016 09:38:38

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

1Que l’Ajuntament de Reus declari dies laborables per als treballadors de l’Ajuntament
de Reus, organismes autònoms i empreses municipals els dies 12 d’octubre i el 6 de
desembre.
2Que l’Ajuntament iniciï un debat amb els treballadors de l’Ajuntament, organismes
autònoms i empreses municipals per tal de fixar uns altres dos dies de caràcter festiu que els
substitueixi.
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ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

SIGNATURA
Dia
Reus 16

Mes
Novembre

Any
de

2016

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i el destinatari de la informació és l’Ajuntament de Reus. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i
oposició de les dades subministrades, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus, a la plaça del Mercadal, 1.
(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, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
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