
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 (només en cas que actueu en representació del sol.

LLORENS PEREZ, MARTA

Fa  ben  poc  han  obert  a  la  nostra  ciutat  els  cinemes  Axion,  emparats  en  l’empresa  Merlin
Properties  que  regenta  La  Fira.

El nostre grup municipal,  recollint les queixes i  opinions de la ciutadania, en relació al NO ús
del català de l’empresa cinematogràfica, ha esbrinat que, a instàncies del CNL s’havia proposat
una  reunió  amb  les  regidores  Sardà  i  Arza  i  l’empresa  esmentada  per  parlar  sobre  aquest
tema  i  que,  de  moment,  no  s’ha  produït.

Lamentem  que  tant  l’alcalde  Pellicer  com  el  regidor  Arza,  lloïn  en  la  premsa  frases  com:
“situarà la ciutat en l’oferta d’oci i cultura”..., o “és bo per al comerç, la gent comprarà i anirà al
cinema, sense necessitat de desplaçament” i, en canvi, no posin cap èmfasi en l’ús de la nostra
llengua.

Si per un cantó gaudim d’una regidoria de Política Lingüística i donem suport a les accions del
CNL i d’aquesta regidoria com per exemple, l’exposició sobre el català i l’escola a la biblioteca
Xavier Amorós i per l’altre no som capaços de traçar les línies de compromís i d’acord per

PREC  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   CANDIDATURA  D'UNITAT  POPULAR  AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 01/12/2017 REFERENT A A L'ÚS DEL CATALÀ ALS CINEMES AXION
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tractar  la  llengua  catalana  com  una  qüestió  d’ús  en  un  espai  comunicatiu  com  és  aquest,
estem  actuant  de  forma  irregular  o  de  doble  moral.

1) Per això el grup municipal de la CUP demana que es dugui a terme l’esmentada reunió amb
les parts implicades per arribar a un enteniment que inclogui el català a la seva comunicació i
al mateix temps que la programació sigui referent en la projecció de pel•lícules en català

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

28 Novembre de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

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 (només en cas que actueu en representació del sol.

MARTIN MARTINEZ, ANDRES

El  passat  17  de  novembre  es  va  conèixer  que  l’advocat  Eusebi  Campdepadrós  encapçala  la
llista  electoral  de  Junts  per  Catalunya  a  la  demarcació  de  Tarragona.
Es  dóna  la  circumstància  que  el  dia  anterior,  al  consell  d’administració  de  Reus  Serveis
Municipals es va portar a aprovació encomanar la defensa de l’empresa i  de l’Ajuntament de
Reus  a  Campdepadrós  per  assumptes  relacionats  amb  el  cas  INNOVA.  L’advocat  ja  havia
representat  l’empresa  i  l’ajuntament  en  casos  anteriors  en  aquesta  mateixa  causa.
Tenint en compte que el lletrat encapçala la llista del partit al que pertanyen la part majoritària
dels membres del govern de la ciutat, hauria estat prudent que, davant aquest fet excepcional,
l’alcalde i el mateix Campdepadrós, informessin els consellers i regidors i retiressin de l’ordre
del dia el punt al qual ens hem referit més amunt. Tanmateix hauria estat més que justificat
per una qüestió de transparència i d’ètica hores d’ara ja se n’hagués informat públicament de
la relació del  Sr.  Campdepadrós amb l’ajuntament,  els  seus ens i  les persones vinculades als
procediments  administratius  i  judicials  vinculats  a  regidors  o  anteriors  regidors  al  llarg
d’aquest  anys.

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PSC AL/A LA
PLE MUNICIPAL DEL DIA 01/12/2017 REFERENT A A L’ADVOCAT EUSEBI CAMPDEPADRÓS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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1.- Quina és la relació d’encàrrecs que ha rebut el Sr. Campdepadrós per part de l’Ajuntament
de  Reus  i  de  les  seves  empreses  municipals,  descripció  dels  mateixos,  especificant  dates  i
retribucions  de  cadascun  d’aquests  encàrrecs.
2.  Quin  ha  estat  el  procediment  d’adjudicació  d’aquests  encàrrecs  i  quina  han  estat  els
membres  de  les  comissions  o  òrgans  de  selecció  i  contractació  per  cadascun  d’aquests
encàrrecs.
3.- Quina és la documentació que acredita l’efectiva prestació dels serveis pels quals ha estat
retribuït el lletrat en cadascun d’aquests encàrrecs.

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

29 Novembre de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

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 (només en cas que actueu en representació del sol.

MARTIN MARTINEZ, ANDRES

Aquests dies hem sabut que els veïns del barri Sol-i-Vista van fer arribar nombroses queixes a
l’Ajuntament  i  a  la  Guàrdia  Urbana  per  la  crema  incontrolada  de  vegetació  barrejada  amb
plàstics i altres productes com ara gomes i restes de pneumàtics en una finca propera al barri,
que provocava una boira espessa i molt mala olor.
Davant  l’alerta  dels  veïns,  la  policia  local  i  els  bombers  es  van  personar  a  la  finca  perquè  el
responsable aturés l’activitat per les molèsties que ocasionava als residents a la zona, que ja s’
havien vist afectats en anteriors ocasions per aquesta crema incontrolada

1.-  El  govern  municipal  ha  identificat  els  responsables  d’aquesta  crema  incontrolada
presumptament en una finca del camí de la Boca de la Mina? Si  han posat en contacte? S’ha
determinant  quins  residus  s’han  cremat?  Algun  d’aquest  residus  cremats  podria
presumptament  haver  posat  en  risc  la  salut  de  les  persones  de  l’entorn?
2.-  Tenint  en  compte  que  aquesta  no  és  la  primera  vegada  que  es  dóna  aquesta  situació,
quines  accions  s’han  realitzat  per  controlar  que  no  es  repetís  aquesta  crema?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PSC AL/A LA
PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  01/12/2017  REFERENT  A  LA  CREMA  DE  RESIDUS  EN  UN  SOLAR  DEL
BARRI  SOL-I-VISTA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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3.-En  aquest  episodi  actual,  quants  dies  han  passat  des  que  l’Ajuntament  n’ha  tingut
constància  arran  de  l’alerta  veïnal  fins  a  l’actuació  de  la  Guàrdia  Urbana?
4.-  Quin  tipus  de  seguiment  es  farà  a  partir  d’ara.  Serà  necessària  la  denúncia  dels  veïns
perquè  la  Guàrdia  Urbana  actuï  en  aquest  cas  o  n’hi  ha  algun  procediment  previst?

29 Novembre de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

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 (només en cas que actueu en representació del sol.

MARTIN MARTINEZ, ANDRES

La ciutat de Reus disposa d’un Centre d’Arts Gestuals i del Circ, el Giny.

1.- Relació de cursos i nombre d’alumnes de cadascun relatius impartit en aquest curs escolar
2017-2018.
2.- Llista d’ingressos i despeses a càrrec de la partida del pressupost 2017 del GINY a data de
29 de novembre de 2017 especificant la data, quantia i concepte.

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PSC AL/A LA
PLE MUNICIPAL DEL DIA 01/12/2017 REFERENT A GINY

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

29 Novembre de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus
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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 (només en cas que actueu en representació del sol.

SANCHEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

En las últimas semanas los vecinos de Sol i Vista han estado sufriendo las consecuencias de la
quema  nocturna  incontrolada  de  materiales  diversos  por  parte  de  un  vecino  incívico:
presencia  de  una  nube  de  humo,  malos  olores,  etc.  Afortunadamente,  el  problema  parece
haberse  solucionado  después  de  que  el  Ayuntamiento  haya  abierto  dos  expedientes
sancionadores  al  responsable  de  esta  actuación.

En este sentido, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula las siguientes PREGUNTAS:

¿Qué protocolo de actuación inmediata tiene el  Ayuntamiento para casos como éste,  en que
se puede poner en riesgo la salud de los vecinos, para proteger a los ciudadanos de conductas
y actuaciones incívicas y peligrosas?
Si no existe un protocolo a tal efecto, ¿tiene previsto elaborarlo el equipo de gobierno?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL
DEL DIA 01/12/2017 REFERENT A LA QUEMA INCONTROLADA DE MATERIAL EN SOL I VISTA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

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 (només en cas que actueu en representació del sol.

SANCHEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

La semana que viene hará un año que se puso en marcha el carril bici de la avenida de Falset.
Desde entonces, ha habido algunos accidentes y nuestro Grupo Municipal ha recibido quejas
sobre  su  bajo  uso.  Incluso  los  técnicos  de  la  empresa  redactora  del  Plan  Específico  de  la
Bicicleta  en  Reus  expresaron  sus  dudas  sobre  su  funcionalidad  e  idoneidad.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula las siguientes PREGUNTAS:

¿Ha valorado el equipo de gobierno el uso real que tiene el carril bici de la avenida de Falset?
Si es así, ¿cuáles son los datos de dicha valoración?
¿Cuántas quejas vecinales se han recibido en relación a dicho carril bici?
¿Cuántos accidentes han tenido lugar en la avenida de Falset en los últimos 5 años? ¿Cuántos
han  sucedido  antes  y  cuántos  después  de  la  instalación  del  carril  bici?  ¿Cuántos  han  tenido
relación  directa  con  el  carril  bici?
Si no se dispone de estos datos, ¿podría la Guardia Urbana elaborar un informe al respecto?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL
DEL DIA 01/12/2017 REFERENT A EL CARRIL BICI DE LA AVENIDA DE FALSET

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

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 (només en cas que actueu en representació del sol.

SANCHEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

El Grup Municipal de Ciutadans ha rebut queixes de veïns sobre l’estat de la farola ubicada a
l’entrada de Mas Abelló, davant de l’antiga Opel, que fa més de 5 mesos que està doblegada a
causa  del  cop  d’un  vehicle.  Segons  els  veïns,  hi  ha  el  perill  que  la  farola  caigui  si  hi  ha  una
ventada  forta  i  per  tant  existeix  el  risc  que  pugui  causar  algun  accident.

Per això, el Grup Municipal de Ciutadans formula el següent PREC:

Que  es  repari  la  farola  doblegada  que  hi  ha  a  l’entrada  de  Mas  Abelló  a  la  major  brevetat
possible.

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 01/12/2017 REFERENT A UNA FAROLA DOBLEGADA A MAS ABELLÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

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:2017058093
Data: 29-11-2017 14:17:23








