
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 INTERESSADA

Nom i cognoms o raó social DNI-NIF NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (emplenar en cas que s'actuï en representació

MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

El  juliol  de  2017,  els  grups  de  l’oposició  a  l’Ajuntament  de  Reus  (CUP,  Cs,  PSC  i  PP),  en
col·laboració amb Usicat, l’Associació de Gent Gran de Reus i el Baix Camp i Marea pensionista,
vam presentar una proposta de resolució referent a l’obertura de la residència al  CAPI Horts
de Miró. La proposta, que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups amb representació
en  aquest  Ple,  demanava,  entre  altres  acords,  instar  la  Generalitat  a  emprendre  les  accions
necessàries  per  posar  en  marxa  aquest  equipament.
Tres  mesos  més  tard,  la  Generalitat  anunciava  l’obertura  de  24  places,  un  anunci  sense  cap
efecte.
Per  això,  l’any  2018,  aquest  grup  municipal,  junt  amb  altres  amb  representació  en  aquest
consistori,  vam  tornar  a  presentar  una  moció  instant  a  l’equip  de  govern  de  reus  i  al
departament de treball, afers socials i famílies a realitzar totes les accions necessàries per tal
que  es  realitzés  l’obertura  immediata  de  la  residència,  amb  les  24  places  previstes.  La
proposta  també  instava  a  les  dues  parts  a  obrir  la  resta  de  places  de  què  disposa
l’equipament,  que  en  són  52  en  total,  de  manera  pública.
Un any més tard, no hi ha hagut moviment. I la situació continua igual. La residència i el centre
de dia segueixen tancats.

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL DEL DIA 19/07/2019 REFERENT A L’OBERTURA IMMEDIATA DE LA RESIDÈNCIA DEL
CAPI HORTS DE MIRÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Pàgina 1 de 4
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:2019038609
Data: 16-07-2019 09:05:57

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 16/7/2019
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2019CEF1703D116E4828F79CBEB0515FCBF219F5BEBD0716090610



I  és  incomprensible  que  aquestes  dependències,  7  anys  després  de  la  seva  construcció,
estiguin sense ús mentre hi ha una llarga llista d’espera de persones que necessiten i reclamen
fer ús d’aquesta residència.
És incomprensible que el  govern de Reus tingui famílies abandonades i,  en especial,  les més
vulnerables.  Segons  fonts  del  sindicat  USITAC,  hi  ha  prop  de  170  persones  grans  que  viuen
soles  i  estan  pendents  de  residència.
És incomprensible que el centre estigui totalment equipat des de començaments de l’any 2018
i que hi treballin des de llavors, dues persones, la directora i un conserge.
Com igual d’incomprensibles són els arguments oficials que es donen per mantenir les portes
tancades d’aquest equipament. Ni l’excusa de la inestabilitat política a Catalunya, ni el 155, ni
la  manca d’acord entre  administracions  per  al  nombre de  places  a  concertar,  han de ser  un
impediment  perquè la  Generalitat  no compleixi  els  seus  compromisos  amb la  nostra  ciutat.
I,  mentrestant,  s’ha posat en marxa una residència privada a la nostra ciutat   a l’edifici  on hi
havia el  Cinema Reus Palace.
Cal  l’obertura  immediata  d’aquest  equipament  i  l’Ajuntament  ha  de  fer  totes  les  accions
necessàries per exigir a la Generalitat que compleixi els seu compromisos amb la ciutat. I per
això cal voluntat política i determinació per part del govern de la ciutat.

1.  Instar l’equip de govern de Reus i  el  Departament de Treball,  Afers Socials i  Famílies de la
Generalitat a acordar, de manera urgent, el conveni que faci possible l’obertura immediata de
la residència del CAPI d’Horts de Miró amb les 24 places concertades previstes.

2. Instar les dues parts a obrir la resta de places de què disposa l’equipament, que en són 52
en total, de manera pública.

3. Traslladar aquest acords als grups parlamentaris,  i  a les entitats relacionades amb la gent
gran del nostre territori.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L’ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):

La documentació que l'Ajuntament podrà consultar és la que es relaciona tot seguit i que, en
cas d'oposar-se a la seva consulta, haurà d'aportar la persona interessada.

M'OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:

Document identificatiu

INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT A LA PERSONA INTERESSADA.

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 naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit, es considerarà rebutjada, la
notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes
per a ser incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus.
Si la pregunta es formula per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament
de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la
pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les preguntes a respondre per
escrit han d'ésser contestades en el termini màxim de 3 mesos.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem
que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments
titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està
publicat al Portal de Transparència de Ajuntament de Reus. http://transparencia.reus.cat
Responsable Ajuntament de Reus
Finalitat La gestió o tramitació de la Presentació de mocions, propostes de

resolució, esmenes, precs o preguntes al Ple Municipal o a la Junta de
portaveus de l'Ajuntament

Legitimitat El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una
obligació legal, per raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en

Pàgina 3 de 4
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:2019038609
Data: 16-07-2019 09:05:57

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 16/7/2019
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2019CEF1703D116E4828F79CBEB0515FCBF219F5BEBD0716090610

http://transparencia.reus.cat


exercici d'un interès legítim i en els casos que consti el consentiment de la
persona interessada.

Destinataris Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici
de les seves competències, a altres organismes en els supòsits establerts
legalment i en els casos que consti el consentiment previ de la persona
interessada.

Drets En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés,
rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la
presentació d'una sol·licitud a la Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del
tràmit telemàtic disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals
podeu enviar un correu electrònic a: dpd@reus.cat

Informació addicional Podeu consultar informació addicional a la pàgina web:
https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i
dels documents aportats.

X
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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 INTERESSADA

Nom i cognoms o raó social DNI-NIF NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (emplenar en cas que s'actuï en representació

GARCIA CAMARA, ANGELES DEBORA

(Ver documento adjunto) ESTA MOCIÓN DEJA SIN EFECTOS LA ANTERIORMENTE REGISTRADA
CON FECHA 16-07-2019 A LAS 09:28:03 Y CON NÚM: 2019038629

Por  todo  lo  anterior,  con  el  objetivo  de  ampliar  la  seguridad  en  las  carreteras  catalanas,  el
Grupo  Municipal  de  Ciutadans  propone  adoptar  los  siguientes

ACUERDOS:

Primero.-  Realizar  por  parte  del  Ayuntamiento  un  estudio  de  los  puntos  negros  de  las
carreteras  dentro  de  nuestro  municipio.

Segundo.-  Dar  traslado  a  la  Generalidad  de  Cataluña  y  el  Departamento  de  Territorio  y
Sostenibilidad  de  aquellos  puntos  negros  que  sean  de  afectación  de  las  competencias  de  la
Comunidad Autónoma de Cataluña, para instalar la protección para los motoristas o ciclistas.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA  19/07/2019  REFERENT  A  LA  IMPLANTACIÓN  DE  BARRERAS  DE  SEGURIDAD  PARA
MOTORISTAS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Tercero.-  Dar  traslado al  Ministerio  de Fomento del  Gobierno de España de aquellos  puntos
negros  que  sean  de  afectación  de  las  competencias  del  Estado  dentro  de  la  Comunidad
Autónoma  de  Cataluña,  para  instalar  la  protección  para  los  motoristas  o  ciclistas.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

Altre_documentacio_d_entrada_electronica_1563269050676.pdf

DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L’ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):

La documentació que l'Ajuntament podrà consultar és la que es relaciona tot seguit i que, en
cas d'oposar-se a la seva consulta, haurà d'aportar la persona interessada.

M'OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:

Document identificatiu

INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT A LA PERSONA INTERESSADA.

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 naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit, es considerarà rebutjada, la
notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes
per a ser incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus.
Si la pregunta es formula per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament
de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la
pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les preguntes a respondre per
escrit han d'ésser contestades en el termini màxim de 3 mesos.
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PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem
que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments
titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està
publicat al Portal de Transparència de Ajuntament de Reus. http://transparencia.reus.cat
Responsable Ajuntament de Reus
Finalitat La gestió o tramitació de la Presentació de mocions, propostes de

resolució, esmenes, precs o preguntes al Ple Municipal o a la Junta de
portaveus de l'Ajuntament

Legitimitat El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una
obligació legal, per raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en
exercici d'un interès legítim i en els casos que consti el consentiment de la
persona interessada.

Destinataris Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici
de les seves competències, a altres organismes en els supòsits establerts
legalment i en els casos que consti el consentiment previ de la persona
interessada.

Drets En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés,
rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la
presentació d'una sol·licitud a la Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del
tràmit telemàtic disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals
podeu enviar un correu electrònic a: dpd@reus.cat

Informació addicional Podeu consultar informació addicional a la pàgina web:
https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i
dels documents aportats.

X
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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 INTERESSADA

Nom i cognoms o raó social DNI-NIF NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (emplenar en cas que s'actuï en representació

MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

El trasllat l’any 2010 de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus al nou emplaçament de l’àrea
del  Tecnoparc,  havia  de  ser  un  factor  decisiu  per  a  la  reorganització  del  mapa sanitari  de  la
nostra  ciutat.

Amb  el  referent  que  cada  centre  d’atenció  primària  hauria  de  cobrir,  com  a  màxim,  a  una
població  d’uns  20.000  habitants,  es  va  iniciar  la  planificació  d’una  nova  organització  dels
serveis  sanitaris  públics  de  Reus  que  havia  de  permetre  aquesta  reorganització  territorial,
descongestionant dos dels CAPs amb més pressió assistencial de la ciutat, el CAP Sant Pere i el
CAP Llibertat.

Amb la construcció del CAPI d’Horts de Miró (Reus IV) l’any 2010, la pressió assistencial al Cap
Llibertat  es  veia  considerablement  disminuïda,  quedant  per  solucionar  el  CAP  Sant  Pere.  A
més, per tal d’assolir una ràtio adequada de habitants per CAP, es va projectar la construcció
d’un nou CAP (Reus VI) a la zona nord de la ciutat.

El desdoblament del CAP Sant Pere a l’edifici de l’antic Hospital, havia de disminuir la pressió

PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL
PSC  AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  19/07/2019  REFERENT  A  AL  DESDOBLAMENT  DEL  CAP
SANT  PERE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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assistencial  en un centre  altament  ocupat,  facilitar  als  veïns  del  barri  del  Carme i  de  la  zona
centre el seu accés més ràpid i còmode al seu centre d’atenció primària i donar un nou impuls
a aquesta zona de la ciutat, ja que s’havia vist afectada pel trasllat de l’hospital al Tecnoparc.

L’any 2011,  l’alcalde Pellicer  declarava que govern de la  ciutat  continuava amb la intenció de
desdoblar  el  CAP Sant Pere i  construir  el  CAP a la  zona nord de la  ciutat.

Dos  anys  més  tard,  al  2013,  l’alcalde  Pellicer  feia  una  roda  de  premsa  assegurant  que  el
desdoblament  del  CAP Sant  Pere  era  la  millor  inversió  en la  ciutat  per  part  del  govern de la
Generalitat pel que feia als pressupostos de l’any 2014. I va anunciar que la remodelació d’una
part de l’antic Hospital Universitari Sant Joan de Reus per tal d’acollir el desdoblament del CAP,
tindria un cost aproximat d’un milió d’euros.

Però  al  2014  vam  saber  que  aquest  desdoblament  es  posposava  sense  data  perquè  ni
l’Ajuntament  de  Reus,  ni  el  departament  de  Salut  van  fixar  el  calendari  d’aquest  projecte
presentat  un  any  abans  per  l’alcalde.  Fonts  del  govern  asseguraven  la  que  situació  era  una
qüestió  pressupostària  de  la  Generalitat  i  s’argumentava  que  els  diners  en  sanitat  "s'han  de
dedicar  primordialment  a  l'atenció  sanitària  a  les  persones,  per  tal  que  tots  els  catalans
segueixin gaudint d'una sanitat pública excel·lent i universal", i per tant, les inversions "han de
quedar per quan es disposi de pressupost".

Malgrat  això,  CiU  va  votar  a  favor  d’una  moció  presentada  pel  grup  municipal  del  PSC  que
instava  al  govern  de  la  Generalitat  a  complir  els  compromisos  d’inversió  del  pressupost  de
l’any 2014 per tal de poder remodelar l’antic edifici de l’hospital Universitari Sant Joan de Reus,
a fi efecte de poder desdoblar el Cap Sant Pere.

Però, a dia d’avui, 6 anys després que s’anunciés el projecte per al seu desdoblament, el CAP
Sant  Pere  no  hi  ha  hagut  cap  moviment.  Ens  trobem,  doncs,  davant  d’un  incompliment
intolerable del govern en tant que afecta en gran manera la qualitat assistencial dels ciutadans
a banda dels efectes negatius en la dinamització de la zona de l’antic hospital que provoca el
retard en posar en marxa  aquest nou equipament.

Es dóna la circumstància que en la darrera campanya per a les eleccions municipals,  el gerent
de la Regió Sanitària al  Camp de Tarragona va anunciar,  de nou la proposta de desdoblar el
Cap  Sant  Pere  en  un  acte  de  suport  a  la  cap  de  llista  d’ERC,  Noemí  Llauradó,  actual
vicealcadessa  de  la  ciutat.

Però el cas és que, a dia d’avui, el CAP continua esperant, tot i les reiterades reivindicacions i
queixes  de  sindicats  i  usuaris,  que  reclamen  una  millor  atenció  i  unes  condicions  de  treball
més  adequades  per  als  professionals.
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La ciutadania vol fets, no més paraules.

1.    Instar  al  govern de  la  Generalitat  a  complir  els  compromisos  d’inversió  per  tal  de  poder
remodelar  l’edifici  de  l’antic  Hospital  Universitari  Sant  Joan  de  Reus,  a  fi  i  efecte  de  que  es
pugui  desdoblar  el  CAP  Sant  Pere  i,  d’aquesta  manera,  millorar  la  seva  qualitat  assistencial.

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

DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L’ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):

La documentació que l'Ajuntament podrà consultar és la que es relaciona tot seguit i que, en
cas d'oposar-se a la seva consulta, haurà d'aportar la persona interessada.

M'OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:

Document identificatiu

INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT A LA PERSONA INTERESSADA.

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 naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit, es considerarà rebutjada, la
notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes
per a ser incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus.
Si la pregunta es formula per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament
de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la
pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les preguntes a respondre per
escrit han d'ésser contestades en el termini màxim de 3 mesos.
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PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem
que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments
titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està
publicat al Portal de Transparència de Ajuntament de Reus. http://transparencia.reus.cat
Responsable Ajuntament de Reus
Finalitat La gestió o tramitació de la Presentació de mocions, propostes de

resolució, esmenes, precs o preguntes al Ple Municipal o a la Junta de
portaveus de l'Ajuntament

Legitimitat El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una
obligació legal, per raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en
exercici d'un interès legítim i en els casos que consti el consentiment de la
persona interessada.

Destinataris Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici
de les seves competències, a altres organismes en els supòsits establerts
legalment i en els casos que consti el consentiment previ de la persona
interessada.

Drets En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés,
rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la
presentació d'una sol·licitud a la Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del
tràmit telemàtic disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals
podeu enviar un correu electrònic a: dpd@reus.cat

Informació addicional Podeu consultar informació addicional a la pàgina web:
https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i
dels documents aportats.

X
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