
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 PPC V55549984

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (empleneu-ho només en cas que actueu en

DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

L’ajuntament  de  Reus  disposa  d´  un  catàleg  d’immobles  i  terrenys  de  titularitat  municipal  i
d’empreses municipals que aquestos darrers anys i en diverses ocasions s’han posat en venda.

Un  d’aquestos  immobles  es  la  antiga  “Pich  i  Aguilera”,  ubicat  al  centre  del  casc  urbà  de  la
nostra  ciutat  i  que  per  la  seva  excel•lent  ubicació  realitzem  la  següents  preguntes  al  Ple

1. Quines empreses o persones s’han interessat per l’immoble de Pich i Aguilera?

2.  Quines  son  les  negociacions  i  en  quin  estat  es  troben  les  que  s’han  dut  a  terme  amb  els
interessats?

3.- Es cert que aquest immoble suporta unes carregues hipotecaries de 28MM d’Euros?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 07/04/2017 REFERENT A ENVERS IMMOBLE PICH I AGUILERA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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4.- Creu l’equip de Govern que amb les carregues hipotecaries d’aquest espai es podrà vendre
ara o en els propers anys?
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04 Abril de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

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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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 PPC V55549984

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (empleneu-ho només en cas que actueu en

DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

A traves del Observatori de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA)
dedicat al turisme s’ha denotat que els càmpings son els que registren un  comportament més
positiu.

La  gran  majoria  es  turisme  familiar  i  des  de  el  Grup  Municipal  del  Partit  Popular  Català
apostem  amb  claredat  per  aquest  turisme   per  tot  això  preguntem  al  Ple,

1. Quines línies d’actuació s’estan duent a terme per la captació d’aquest turisme vinculat als
càmpings de la Costa Daurada?

2. Quin resultat s’espera d’aquestes línies d’actuació?

3. Valora l’agencia de Promoció de la Ciutat línies especifiques  d’actuació en països com

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  07/04/2017  REFERENT  A  OBSERVATORI  CEPTA  I  AGENCIA
PROMOCIÓ  DE  LA  CIUTAT.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Alemanya, Holanda i Països Nòrdics?

4.- En  l’àmbit de fidelització del turisme espanyol quines son les línies d’actuació que s’estan
desenvolupant?
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04 Abril de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

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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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 PPC V55549984

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (empleneu-ho només en cas que actueu en

DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

El passat dia 17 de març del 2017 varem  assistir al 75 aniversari de Fira Reus un referent a la
nostra ciutat i la segona a tot Catalunya en organització de certamens i exposicions.

Fira de Reus ha de seguir desenvolupant iniciatives en l’àmbit congressual i firal per continuar
sent  un  pool  d’atracció  de  visitants  i  de  nous  expositors.  Tenint  en  compte  que  les  noves
tecnologies  i  la  innovació  son,  cada  dia  més,  sectors  en  creixement  preguntem  al  PLE:

1. S´ esta treballant des de Fira de Reus en Innovació i Desenvolupament?

2.- Quines línies de treball i a càrrec de qui estan?

3. Quina és el resultat que és preveu en aquests línies d’actuació?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 07/04/2017 REFERENT A FIRA DE REUS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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4.- Compta Fira de Reus amb un programa de I+D?

5.- Si es afirmatiu, quines conclusions és deriven del mateix?

6.- Si es negativa, creu el regidor que s’ha d’implantar aquest programa?
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04 Abril de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

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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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 SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (empleneu-ho només en cas que actueu en

LLORENS PEREZ, MARTA

Durant el ple celebrat el passat 13 de juliol del 2015 la corporació de l’Ajuntament de Reus va
adoptar els següents acords:

Primer: Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència, constituïda a Vic en data
14 de desembre de 2011.
Segon: Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer:  Facultar  el    Sr.  Alcalde  per  signar  els  documents  necessaris  per  a l’efectivitat dels
precedents acords.
Quart:   Delegar   en   l’Alcalde   per   representar   aquest   Ajuntament   davant l’Associació
amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
Cinquè:  Remetre  certificat  de  l’acord  a  la  presidència  de  l’Associació  de Municipis  per  la
Independència  domiciliada  al  carrer  Ciutat,  1  -  08500  Vic  i també   a   la   Direcció   General
d’Administració   Local   del   Departament   de Governació de la Generalitat de Catalunya. A
l’acord cal que consti de manera expressa  el  resultat  de  la  votació,  tot  indicant  el  nombre
de membres  que
formen la Corporació, els vots a favor, els vots en contra i les abstencions.

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DE LA CUP AL/A LA
PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  07/04/2017  REFERENT  A  L’ACOMPLIMENT  PER  PART  DE
L’AJUNTAMENT DE REUS DE L’ACORD ADOPTAT EN PLENARI DE PARTICIPAR EN L’ASSOCIACIÓ
DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Sisè.-  Condicionar  l’eficàcia  d’aquests  acords  a  la  disposició  de  la  consignació  pressupostària
necessària  per  fer  front  a  la  quota
d’associat que correspongui.

Amb posterioritat un jutge va suspendre l’adhesió de l’Ajuntament de Reus a l’AMI, fet que va
ser respòs per part de l’Ajuntament amb un recurs.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP pregunta:

1/ Quin és el grau de participació de l’Ajuntament de Reus en els òrgans de l’AMI?
2/ Quin és l’estat actual del procés del recurs presentat?

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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05 Abril de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

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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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 PSC G55670772

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (empleneu-ho només en cas que actueu en

MARTIN MARTINEZ, ANDRES

Habitualment,  el  govern  municipal  realitza  modificacions  de  crèdit  al  pressupost  de
l’Ajuntament per adequar-los a les necessitats que es van produint durant la seva execució, ja
sigui  per  variacions  en  els  objectius  inicials,  per  augmentar  partides  que  han  esdevingut
insuficients o perquè la seva execució s’ha allargat en el temps més del previst, entre d’altres
motius.

Quina ha estat la relació d’expedients de modificacions de crèdit efectuades als pressupostos
de l’Ajuntament corresponents als anys 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 (especificant data,
quantitats i partida a la que s’han dirigit).

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 07/04/2017 REFERENT A EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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06 Abril de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

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

Pàgina 2 de 2
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:2017015580
Data: 06-04-2017 09:32:12

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 6/4/2017
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2017884C93A1E8F402918A1647CD74CAAC3CCAF4C54D0406093218



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 PSC G55670772

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (empleneu-ho només en cas que actueu en

MARTIN MARTINEZ, ANDRES

L'Ajuntament de Reus disposa de diversos canals per tal que els ciutadans puguin fer arribar
les seves queixes, incidències i  suggeriments, per via presencial,  per telèfon o per internet (a
través d'una bústia al web o per correu electrònic).

-Com  es  tramiten  les  queixes,  incidències  i  suggeriments  des  de  la  seva  rebuda  fins  a  la
resolució  dels  mateixos.

-Tenen el mateix sistema de tramitació les que es reben via instància, telefònica, web, correu
electrònic...?
-Quin és el recorregut que fa la tramitació dels expedients, des de la recepció fins que es dóna
resposta al ciutadà?
-Qui s'encarrega de fer-ho?
-Com s'informa al ciutadà del resultat?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  07/04/2017  REFERENT  A  LES  QUEIXES  DELS  CIUTADANS  QUE  REP
L’AJUNTAMENT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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-Quins són els terminis?
-Quin  ha  estat  el  nombre  de  queixes  i  incidències  rebudes  al  2016?  (especificant  la  via:  per
instància,  telefònica,  web,  correu  electrònic)
-Quines d’aquestes s’han gestionat?
-Quines d’aquestes s’han repetit?
-Quines d’aquestes s’han resolt?
-Els grups de l'oposició podem accedir habitualment a tota aquesta informació en relació a les
queixes, incidències i suggeriments que els ciutadans fan arribar a l'Ajuntament?
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06 Abril de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

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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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 CIUTADANS-REUS V55661987

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (empleneu-ho només en cas que actueu en

SANCHEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

Atès que l’Ajuntament de Reus està desenvolupant  Plans Comunitaris  als  barris  Gaudí  i  Sant
Josep Obrer  de la  nostra  ciutat,  i  que Ciutadans està  interessat  en conèixer  més detalls  dels
mateixos,  el  nostre  Grup Municipal  formula les  següents  PREGUNTES:

Quin és el pressupost per als Plans Comunitaris del Barri Gaudí i de Sant Josep Obrer?
Quina part d’aquests pressupostos es destina al capítol de personal?
Quin és el detall de les partides pressupostàries destinades a activitats pròpies dels esmentats
Plans?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL
DEL DIA 07/04/2017 REFERENT A ELS PLANS COMUNITARIS DELS BARRIS GAUDÍ I SANT JOSEP
OBRER

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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06 Abril de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

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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