
AJUNTAMENT DE REUS

RESPOSTA  A  LES  APORTACIONS  PRESENTADES  EN  EL  MARC  DE  LA
CONSULTA  PÚBLICA  PRÈVIA  SOBRE  EL  PROJECTE  DEL  REGLAMENT
MUNICIPAL D’ARTISTES AL CARRER

S’informa que el 21 de febrer de 2023 s’inicià el període de consulta pública prèvia

del projecte de reglament municipal d’artistes al carrer i que finalitzà el 20 de març

del mateix any.

Que,  en temps i  forma,  s’ha presentat  una aportació  ciutadana,  a través de  la

plataforma «Reus Participa».

D’acord  amb  el  que  estableix  l’article  42.2  b)  8/2021,  de  9  de  febrer,  sobre

transparència i  el  dret accés a la informació pública,  respecte a l’elaboració de

l’informe  jurídic  preliminar,  a  continuació  es  dona  resposta  a  la  consulta

presentada.

Aportació: Sobre la localització i rotació de llocs-músics

Data: 15/03/2023

Canal: Reus participa «www.participa.reus.cat»

Resposta:

Aquesta  aportació  encaixa  amb  el  contingut  i  objecte  d’aquest  projecte  de

reglament  municipal.  De  fet,  la  memòria  publicada  estableix  com  un  dels

problemes a solucionar el de «determinar el sistema d’interpretacions artístiques i

habilitació de punts.»

En la seva proposta el ciutadà insisteix en tres aspectes, que resumidament són:

� Repartir les localitzacions més enllà del centre de la ciutat.

� Que els llocs d’interpretació siguin rotatius pels artistes.

� L’establiment d’un criteri de rotació temporal.

Cadascuna d’aquestes propostes tenen cabuda als articles 12 i 13 de la proposta

d’índex que consta a l’expedient, el qual també s’ha publicat en aquesta fase de

consulta pública prèvia. 

En aquest sentit, la intervenció del ciutadà té valor normatiu i aporta una opinió

rellevant que s’haurà de tenir en compte durant els treballs de redacció. 

Pel  que  fa  a  la  primera  qüestió,  el  reglament  -  com  a  norma  municipal  -  és

aplicable a tot el terme municipal (àmbit territorial). En particular, però, interessa

que els punts d’interpretació estiguin en zones urbanitzades de la ciutat. També,

1

S
ignat electrònicam

ent
M

arc S
abate M

ercade
24/03/2023

S
ignat electrònicam

ent
Josep O

riol N
icolau Tell

24/03/2023

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 24/3/2023
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20236F36B518ECDF7A1E92B5B66EDABED7BB1CD1942D0324124843



AJUNTAMENT DE REUS

no només les  que  ocupen el  centre  (casc  antic).  Si  bé,  al  marge  d’on estiguin

ubicats aquests punts, caldrà que respectin les condicions generals i la resta de

normativa  municipal.  No  obstant,  des  del  punt  de  vista  de  la  tècnica  jurídica,

quedarà determinar al llarg dels treballs de redacció si els punts d’interpretació

han d’estar tipificats a la norma, o bé detallats com annex o en un altre document

vinculat  al  reglament,  ja  que  qualsevol  addició,  supressió  o  modificació  d’això

obligaria  a modificar  el  reglament,  cosa  que només seria  possible,  després  de

tramitar  el  procediment legalment establert,  integrat  per  tràmits  administratius

que  poden  resultar  excessius,  tenint  en  compte  els  principis  d’eficàcia  i

d’economia. Així doncs, està pendent d’estudi aquesta qüestió i que es resoldrà

durant els treballs de redacció, tenint en compte la simplificació administrativa i

evitant càrregues que no agilitzin la lliure interpretació. En qualsevol cas, però, això

no significa que els punts d’interpretació no estigui predeterminats per la mateixa

administració.

En relació a la segona i tercer qüestió, s’informa que en cap cas els artistes inscrits

el registre gaudiran d’un dret de reserva de l’espai ni en podran fer ús excessiu o,

inclús, privatiu. La rotació és una condició que afavoreix la lliure concurrència de la

interpretació artística. Segons l’esborrany d’índex, serà l’article 13 el que resolgui

aquesta  qüestió,  ja  que  està  dedicat  a  «l’accés  i  disponibilitat  dels  punts

d’interpretació».

S’agraeixen les aportacions i se’n donarà trasllat a la comissió redactora.

Reus, a data de signatura electrònica.

Vistiplau

El tècnic de serveis adjunts Director-Gerent de
Secretaria General Institut Municipal Reus Cultura

Marc Sabaté Mercadé Oriol Nicolau Tell
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