
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-NIF NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

Durant la dictadura franquista algunes estructures van estar dotades de molt  de poder i  nul
control.  Això  va  facilitar  uns  nivells  de  repressió  que  encara  després,  amb  l’entrada  de  la
democràcia,  va  costar  fer  arribar  un  altre  tipus  de  relacions  personals  al  seu  interior

La idea general que la infància és un moment de la vida dolç i innocent ha fet moltes vegades
que sigui tabú parlar de problemes i agressions tant dures i monstruoses que tenen seqüeles
per molts anys com són els abusos sexuals a menors.

Actualment, hi ha un moviment d’empoderament de les víctimes d’abusos sexuals quan eren
menors  per  part  de  l’Església  Catòlica,  que  ha  començat  a  fer  públic  tots  els  problemes
personals  derivats  d’aquelles  agressions,  però també les  dificultats  per  perseguir  i  aturar  als
agressors i per evitar que es perpetuïn aquestes conductes nocives. Precisament, fa pocs dies
ha tingut lloc una cimera sobre la pederàstia que ha reunit més d’un centenar de jerarques de
l’Església catòlica de tot el  món al Vaticà per abordar la responsabilitat individual dels bisbes
que  encobreixen  les  denúncies  d’abusos  i  reflexionar  sobre  la  necessitat  que  els  abusadors
siguin  jutjats  per  la  via  civil  i  no  només  per  les  autoritats  eclesiàstiques.

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  04/03/2019  REFERENT  A  MESURES  PER  RECONÈIXER  I  PROTEGIR  LES
VÍCTIMES  D’ABUSOS  SEXUALS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Per les característiques pròpies dels processos que deriven com a seqüeles d’aquest delictes i
que   les  víctimes,  moltes  vegades  quan  estan  preparades  per  denunciar  es  troben  que  el
delicte  penal  està  prescrit.   Però  les  seqüeles  no  prescriuen.  A  més,  moltes  vegades  els
abusadors no ho fan només amb una víctima sinó que, si no hi ha uns protocols per separar-lo
dels  menors,  es  poden  transformar  en  depredadors  sexuals  de  menors  abusant-ne  durant
anys.  És  el  cas  que  s’han  posat  damunt  la  taula  amb  la  publicació  de  casos  a  la  premsa  i
documentals  a   plataformes  digitals.

Per desgràcia no només hi ha abusadors de menors a l’Església sinó que moltes vegades estan
dins el nucli familiar i en altres ambients on adults tenen llocs de confiança amb nens i nenes. I
no cal anar molt lluny. Aquesta dies, l'Audiència de Tarragona està jutjant un educador social
per  abusar  sexualment  d'una  nena  de  deu  anys  en  un  centre  d'acollida  de  menors  de  Reus
durant  tres  anys.

Per  combatre  això  cal  que  deixi  de  ser  tabú,  denunciar  i  parlar  del  tema.  Cal  que  tinguem
protocols per detectar aquest casos i dotar de mitjans per ajudar a combatre les seqüeles a les
víctimes i perquè la justícia pugui prendre les mesures oportunes.

Aquí el paper de reconeixement social i recolzament a aquestes persones que després d’haver
passat  unes  experiències  traumàtiques  injustament  han  expressat  públicament  el  que  va
passar  i  han  posat  el  tema  damunt  la  taula  perquè  vegi  la  llum  i  s’acabi  amb  la  impunitat.

1. Que l’Ajuntament de Reus faci una campanya d’informació i conscienciació, amb debats
públics  i  xerrades  per  a  diferents  públics  i  dirigides  per  especialistes  per  parlar  dels  abusos
sexuals  a  menors,  com  combatre’ls,  com  ajudar  les  víctimes  i  com  aturar  i  denunciar  als
agressors.
2. Que  l’Ajuntament  de  Reus  obri  una  taula  de  treball  comptant  amb  especialistes  de
psicologia  i  psiquiatria  i  víctimes  d’abusos  per  fer  un  acte  institucional  de  condemna  dels
abusos  i  del  silenci,  i  per  reconèixer  les  persones  que  patit  aquests  abusos  i  han  lluitat  per
eradicar-los.

3. Que  l’Ajuntament  de  Reus  estableixi  un  protocol  per  assegurar  que  les  víctimes  d’
abusos  sexuals  que  necessitin  atenció  psicològica  es  derivin  cap  als  professionals  i  en
garanteixi el seu accés.

4. Que  l’Ajuntament  de  Reus  estableixi  mecanismes  de  control  per  tal  d’assegurar  que
totes les entitats que tenen qualsevol activitat amb infants i adolescents i,  per tant, l’obligació
d’exigir  el  certificat  de  delictes  de  caràcter  sexual  al  registre  centralitzat,  compleixin  amb
aquesta  obligació.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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5. Que  l’Ajuntament  de  Reus  estableixi  mecanismes  per  exigir  que  qualsevol  entitat  que
tingui  dades  d’algun  abús  cal  ho  porti  a  la  justícia  ordinària,  independentment  de  les
actuacions internes que vulgui realitzar.

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  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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 REUS - GRUP MUNICIPAL CIUTADANS REUS V55661987

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI-NIF NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

SANCHEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), en su artículo 73, establece
que el  Pleno de la  corporación podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica
que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos, y otro variable, en
función del número de miembros de cada uno de ellos, la cual no puede destinarse al pago de
remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición
de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.

Igualmente, la LRBRL indica que los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica
de  la  dotación  antes  mencionada,  que  pondrán  a  disposición  del  Pleno  de  la  Corporación,
siempre que éste lo pida. El Reglamento Orgánico Municipal (ROM) del Ayuntamiento de Reus
se expresa en idénticos términos.

Pese  a  que  estos  fondos  públicos  proceden  del  Presupuesto  Municipal,  es  decir,  de  los
ciudadanos de Reus, el destino dado a estos fondos no es objeto de fiscalización ni por parte
del Interventor Municipal, ni por la Sindicatura de Comptes, ni por el Tribunal de Cuentas, ya
que no se integra en la Cuenta General que cada año debe aprobar el Ayuntamiento.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA  04/03/2019  REFERENT  A  LA  FISCALIZACIÓN  DE  LA  ASIGNACIÓN  QUE  EL  AYUNTAMIENTO
DE  REUS  ENTREGA  A  LOS  DIFERENTES  GRUPOS  MUNICIPALES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Por  extraño  que  parezca,  el  control  de  ese  dinero  queda  al  albur  de  que  el  Pleno  de  la
Corporación decida pedir cuentas a los Grupos Municipales que lo forman, aspecto que, en un
claro ejemplo de mala práctica democrática y de carencia absoluta de transparencia, no se ha
verificado  en  los  últimos  cuatro  años,  al  contrario  de  lo  que  ocurre  con  las  subvenciones
otorgadas a los particulares y  entidades de la  sociedad civil,  en las que se conoce el  destino
dado a los fondos públicos porque se exigen una memoria técnica y económica justificativas
de los gastos.

Cuando quedan pocos meses para que finalice el actual mandato, desde Ciudadanos creemos
necesario y urgente no cerrarlo sin hacer antes un ejercicio de transparencia en la información
económica financiera de los Grupos Municipales de Reus, hasta ahora inexistente.

Por  todos  estos  motivos,  el  Grupo Municipal  de  Ciudadanos  propone  adoptar  los  siguientes
ACUERDOS:

Primero. Que antes del 1 de mayo de 2019 los Grupos Municipales del Ayuntamiento de Reus
pongan a disposición del Pleno de la Corporación la contabilidad de la dotación económica a
que hace referencia el artículo 73 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)
correspondiente al período comprendido entre julio de 2015 hasta la actualidad, acompañada
de  los  justificantes  del  destino  dado  por  los  respectivos  Grupos  a  los  fondos  públicos
percibidos  con  cargo  al  Presupuesto  Municipal.

Segundo. Que los Grupos Municipales de este consistorio devuelvan a las arcas municipales el
sobrante  de  las  asignaciones  no  dispuestas  que  han  recibido  del  Ayuntamiento  de  Reus
durante  el  actual  mandato.

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

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  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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-NIF NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

LLORENS PEREZ, MARTA

Ara fa un any i en cloure l’any de la Capital de la Cultura, l’alcalde Pellicer i la regidora Caelles
van  anunciar  un  altre  any  anomenat  “de  la  música”,  que,  de  moment,  no  s’ha  tancat
oficialment.

A banda dels esdeveniments, des de la CUP creiem que allò important és el pòsit que poden
deixar en la ciutat i en la ciutadania.

Sabem que Reus disposa d’uns quants centres de titularitat o gestió privada, on es pot rebre
educació  musical.  I  també  coneixem  l'Escola  de  música  i  Conservatori,  gestionat  per  la
Diputació de Tarragona. Aquestes institucions fan la seva funció amb professionalitat, amb un
servei  reglat  que  ja  fa  anys  que  està  avalat  i  cal  potenciar-ne  totes  les  col·laboracions
possibles.

Tanmateix,  són  molt  nombroses  les  veus  que  ens  arriben  demanant  una  educació  musical
més  oberta  i  plural.  D’aquesta  manera,  pensem  que  una  educació  musical  més
interdisciplinària, en relació a nous models i avenços estètics, culturals i tecnològics, podria ser

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 04/03/2019 REFERENT A MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) EN RELACIÓ A LA CREACIÓ D’UNA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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una aposta molt atractiva per al conjunt de la població reusenca. Un lloc o diversos on tothom
s’hi pugui adreçar a aprendre i a gaudir de la música, independentment de la seva edat, de les
seves inquietuds sobre estils musicals, de les seves aptituds, de les seves aspiracions i del seu
nivell socioeconòmic.

Després  d’haver  conversat  amb  diferents  professionals  de  l’educació  primària  i  secundària,
estudiants de música o gent del  món de la cultura,  hem considerat  la  proposta d’una escola
municipal  de servei  públic.

Segons la Unió Europea d'Escoles de Música (EMU), organisme amb 26 països membres, 6.000
escoles de música i més de 4.000.000 d'estudiants “les escoles de música atenen generalment
a  nens  i  joves,  però  per  norma,  estan  també  obertes  als  adults.  Les  escoles  de  música
possibiliten  que  les  persones  participin  del  fet  musical  a  qualsevol  nivell”.  D’altra  banda,  cal
remarcar que som l’única ciutat  de Catalunya per sobre de 70.000 habitants que no gaudeix
d’una escola  municipal  de  música.  Per  tant,  quan diem tot  això,  entenem que no ens  estem
inventant  res.

Des  d’una  escola  municipal  de  música  es  poden  fer  classes  per  a  adults,  agrupacions  corals
amateurs, agrupacions musicals de tots els tipus, aconseguint així desenvolupar una formació
no professionalitzada, però molt enriquidora per a tothom. I no només per a aquells que volen
cursar estudis reglats.  També es poden fer arribar els professors i  els programes als centres
cívics de cada barri, dinamitzant així l’oferta cultural i educativa de cada zona, sense fer que les
persones s’hagin de desplaçar al centre.

Segurament que així seduiríem tant al munt de famílies de Reus que, com tothom sap, porten
la  canalla  a  escoles  municipals  com  Vila-seca  o  La  Selva  del  Camp  com  a  d’altres  que  no  la
poden portar enlloc. A banda d’aquestes, recordem que Tarragona, Tortosa, El Vendrell, Valls,
Salou,  Cambrils,  El  Vendrell,  Riudoms  o  Alcover  també  gaudeixen  d’escola  municipal  de
música.

Així  doncs,  creiem  que  una  ciutat  que  ha  titulat  l’any  2018  com  “L’Any  de  la  Música”,  ha  de
deixar  un  llegat  en  forma  de  servei  públic  com  una  escola  municipal  de  música.

Amb  això  no  estem  dient  que  demanem  cap  equipament  nou,  cap  restauració  de  mas
modernista  ni  cap  inversió  desmesurada  com  sí  que  s’ha  fet  en  el  passat.  L’Ajuntament  de
Reus disposa de locals buits que amb una reforma adequada, podrien complir aquesta funció.
És qüestió de voluntat.

Per tot això el grup municipal de la CUP proposa l’adopció de l’acord següent:

1/ Que l’Ajuntament de Reus consideri i aprovi la creació d’una comissió de treball formada pel

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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consistori i persones del món musical de tots els àmbits per trobar la fórmula de creació d’una
escola de música municipal.

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  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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-NIF NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

LLORENS PEREZ, MARTA

Cada any i durant els mesos de març i abril en motiu de les preinscripcions escolars d’infantil i
primària,  la  Candidatura  d’Unitat  Popular  engeguem  una  campanya  en  defensa  de  l’escola
pública.

Garantir que l'educació arribi a tothom implica gaudir d'una xarxa finançada per l'erari públic
que  arribi  a  totes  les  poblacions  i  barris  de  forma  suficient.  La  participació  i  reivindicació
d'aquesta xarxa és la millor garantia per a una societat cohesionada, on tothom pugui trobar
les  seves  oportunitats  de  desenvolupament  i  arribar  a  entendre's  amb els  altres  malgrat  els
conflictes.

L'escola pública no és un negoci.  No enfoca la seva activitat com a tal  sinó com una activitat
humana i  un  bé  públic.  La  seva  funció  és  únicament  i  exclusiva  educativa  i  social,  i  no  hi  ha
d’haver cap rerefons de supervivència econòmica. Per això és important defensar i apostar per
l'escola  pública,  impedint  així  un  transvasament  d'alumnat  cap  a  la  privada-concertada  (que
comporta  tancament  de  línies  públiques  i  el  manteniment  de  la  doble  xarxa).

 MOCIÓ QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR 
 AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 04/03/2019 PER  INSTAR  A  LA
GENERALITAT A OFERIR LA POSSIBILITAT D’INTERNALITZAR ELS CENTRES CONCERTATS DE LA
CIUTAT EN LA XARXA PÚBLICA EXISTENT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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A  més,  la  segregació  escolar  s’ha  convertit  en  un  dels  problemes  principals  de  l’educació
catalana.   Una de les importants mesures per tal de superar-la és la supressió de les escoles
selectives  que  amb  l’aplicació  del  155  van  renovar  els  seus  concerts  educatius  de  la  mà  del
conseller  Bargalló  .  Sabem  que  no  és  fàcil  però  si  s’ofereix  un  servei  públic  per  a  tothom,  i
s’apliquen  polítiques  de  redistribució  de  l'alumnat  determinants  i  de  compensació  en  els
centres "guetitzats" o estigmatitzats pot ser una realitat.  I  es pot aconseguir  fent una aposta
clara i massiva per la xarxa pública, que és aquella que acull tot l'alumnat, i per tant, és molt
més diversa, rica i plural, i té l’obligatorietat de fomentar la cohesió social i l'equitat.

En  un  país  amb  un  índex  de  pobresa  infantil  del  30%  malgrat  baixi  la  natalitat,  eliminar
recursos  del  sistema públic  és  una  praxi  avergonyant  que  atura  els  avenços  republicans  i,  a
més, quan al Principat s’incompleix la LEC (Llei d’educació de Catalunya) en termes d’inversió.
Recordem  que,  encara  ara,  no  s’inverteix  el  6%  del  PIB  i,  per  tant,  repercuteix  en  les
mancances  de  millores  i  recursos  en  l’educació  pública.

A Reus, comptem amb una xarxa de 19 centres públics d’infantil i primària, i 10 centres privats-
concertats, un d’ells que segrega per sexes. Sabem quina és la situació de greuge entre escoles
públiques  i  concertades  i  també  entre  les  mateixes  públiques  i  entres  les  mateixes
concertades en termes d’admissió d’alumnat. A més, per més que defensem una única xarxa
pública  també  som  conscients  de  la  realitat  educativa  de  la  ciutat  tal  com  hem  pogut
comprovar  en  aquests  darrers  mesos  a  l’hora  d’afrontar  la  Segregació  Escolar  en  el  nostre
municipi.  Hem  participat  en  diferents  trobades  on  no  es  percep,  per  part  de  segons  quins
centres concertats prendre partit en la reversió d’aquest problema i també som coneixedores
de  l’hermetisme  i  la  poca  transparència  de  les  diferents  taules  i  comissions  en  termes
d’admissió  d’alumnat  que  el  Departament  d’Educació  no  hauria  de  permetre.

Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular presenta els següents acords:

1. Que l’Ajuntament de Reus, en el marc del Consell Escolar, convoqui totes les direccions dels
centres educatius de la ciutat, tant públics com concertats, més enllà de les comissions i taules
existents,  per  tal  de  fer  una  anàlisi  oberta,  clara  i  sincera  dels  processos  d’admissió  de
l’alumnat  i  que  totes  les  direccions  exposin  les  seves  realitats.

2.  Que  l’Ajuntament  de  Reus  insti  al  Departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de
Catalunya per un període de 10 anys a realitzar un procés exhaustiu, meditat, consensuat en
el temps per tal d’internalitzar tots els centres concertats del Principat a la xarxa pública.

3.  Que  l’Ajuntament  de  Reus  insti  al  Departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de
Catalunya  a  realitzar  una  taula  de  treball  amb  els  centres  concertats  de  la  Reus  per  tal
d’expressar  la  voluntat   d’aquests  centres  a  introduir-se  a  la  xarxa  pública,  assumint  que

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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dels centres concertats a Reus compleixen amb la seva funció pública -en termes de diversitat
d’origen i socioeconòmica- molt més que altres centres públics de la ciutat.

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  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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