
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  30 de junio  de 2015 entró en vigor  la  Ley  19/2014,  de 29 de diciembre,  de Transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. El contenido de dicha Ley es de aplicación a
las Corporaciones Locales, tal como se establece en su artículo 3.1.a).

Esta  ley  indica  que  la  transparencia  en  la  actividad  pública  tiene  la  consideración  de  "pilar
básico de su funcionamiento" y determina de una manera muy clara los diversos contenidos
sometidos a la obligación de transparencia. A tal efecto, se crea la herramienta del "Portal de
la  Transparencia"  como  instrumento  básico  y  general  para  facilitar  a  la  ciudadanía  la
información  de  forma  integrada  de  todas  las  administraciones  públicas.  Este  portal  se
configura como una plataforma electrónica de publicidad en Internet, que permite el acceso a
toda  la  información  disponible  y  que  contiene  los  enlaces  con  las  sedes  electrónicas  de  las
administraciones  y  entidades  integradas.

De entre la información sometida al  régimen de obligada transparencia,  la Ley hace expresa
mención en su artículo 11.1.b) a las "retribuciones, indemnizaciones y dietas, las actividades y
los bienes de los miembros del Gobierno, de los altos cargos de la Administración pública y del

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL
DEL  DIA  03/12/2018  REFERENT  A  LA  DECLARACIÓN  DE  BIENES  DE  LOS  CARGOS  ELECTOS
PUBLICADA  EN  LA  WEB  DE  TRANSPARENCIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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personal  directivo de los entes públicos,  las  sociedades,  las  fundaciones y  los consorcios".  El
Grupo Municipal  de  Ciudadanos ha  consultado el  Portal  de  Transparencia  del  Ayuntamiento
de  Reus  y  ha  comprobado  que  en  el  apartado  de  "Registro  de  bienes  y  actividades  de  los
cargos  electos"  aparece  un  listado  con  información  referente  a  los  bienes  de  todos  los
concejales  del  Ayuntamiento  de  Reus,  tanto  del  gobierno  como  de  la  oposición.

No obstante, estos datos están incompletos, ya que faltan informaciones como las actividades
económicas que llevan a cabo los concejales, el total de los saldos de sus cuentas corrientes o
la identificación de los bienes de que es propietario cada uno. Además, tampoco aparecen en
la lista publicada la sra. Montserrat Flores, que precisamente es la concejal de Transparencia,
ni ningún alto cargo o personal directivo del Ayuntamiento.

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

¿Por qué no se ofrece en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Reus, tal y como fija
la Ley 19/2014, la siguiente información?:
1 - La relativa a las actividades de los miembros del gobierno local.
2 - Los saldos de las cuentas corrientes y depósitos bancarios de los miembros del gobierno.
3 - Una información más detallada de los bienes inmuebles, que incluya como mínimo la calle,
ciudad y valor catastral.
4 - La información relativa a las actividades y los bienes de los altos cargos del Ayuntamiento y
del personal directivo de los entes públicos, las sociedades municipales, las fundaciones y los
consorcios municipales.

¿Tiene  previsto  el  equipo  de  gobierno  actualizar  y  completar  la  información  publicada  en  el
apartado de "Registro de bienes y actividades" del Portal de Transparencia del Ayuntamiento
de Reus, para ajustarse a lo establecido por la Ley 19/2014?

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 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 (només en cas que actueu en representació del sol.

DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

El  passat  dia  26  de  novembre  del  2018  a  la  Comissió  de  Territori  i  Urbanisme  va  informar
millores de camins malmesos per accions climàtiques continuades per aquest motiu el Partit
Popular formula les següents Preguntes.

1.-L´Ajuntament de Reus, ha assumit la neteja i manteniment de les rieres de titularitat de la
Agencia Catalana d´Aigua?
2.- Si es afirmativa, quin és el cost d´aquestes actuacions?
3.-  A data d´avui quin és l´ import total del deute de l´ ACA amb l´ Ajuntament de Reus?
4.- Quines son les accions de reclamació del deute pendent de l ´ACA?
5.-  Creu  el  regidor  de  Medi  Ambient,  davant  una  climatologia  adversa  les  rieres  estan  en
condicions  optimes?
6.- Si no es afirmativa, podrà detallar el regidor l´ estat actual de les mateixes ?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 03/01/2019 REFERENT A ENVERS ACTUACIONS I  DEUTE ACA
(AGENCIA CATALANA DE  L´  AIGUA).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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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  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 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 (només en cas que actueu en representació del sol.

DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

El  dia  25  de  novembre  és  va  celebrar  el  Dia  Internacional  per  a  l´eliminació  de  la  Violència
envers les dones, a la nostra ciutat com a tot el territori es van dur a terme un seguit d ´actes
en conra d´aquesta lacra social, en aquest sentit ja vàrem presentar una  Moció per impulsar
la incorporació de la Guarida Urbana al programa Viogen amb la finalitat d’establir una major
coordinació i reforç de la col·laboració institucional entre els diferents agents implicats.
En aquesta  línia  es van adoptat els següents acords:
1.-   Reforçar  la  col·laboració  i  la  informació  entre  el  Ministeri  del  Interior,  els  Mossos  d´
Esquadra,  el  Jutjat  de Violència  sobra la  Dona i  la  Guàrdia  Urbana de Reus per  fer  front  a  la
violència  de gènere a  la  ciutat.
2.-  Mantenir  reunions  periòdiques  amb la  Cap  de  la  Unitat  de  Violència  sobre  la  Dona de  la
Subdelegació  del  Govern.
En aquest sentit el Partit Popular formula la següent pregunta?

Únic.- Pot la Regidora de Serveis Socials detallar les actuacions que s´han establert segons els

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  03/12/2018  REFERENT  A  ENVERS  LÍNIES  DE  TREBALL  I
EXECUCIÓ  DE  LA  MOCIÓ  VIOGEN  APROVADA  AL  PLE  MUNICIPAL.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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punts 1 i 2 de la Moció aprovada per el plenari municipal al setembre de 2017?.

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 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 (només en cas que actueu en representació del sol.

DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

Atès que la  ciutat  de Reus és »  Amiga de la  Infància» a  través de  haver  signat  adhesió amb
Unicef amb un objectiu clar de seguir treballant i desenvolupant eines transversals a favor de
la infància i adolescència.
Atès que la Taula Local d´Infància te diferents  serveis, programes i accions   que desenvolupa
i només tenim constància de la Memòria del 2016 de l´ Àrea de Benestar Social.

En aquest sentit el Partit Popular formula el següent les següents Preguntes?

Primer,- Quins recursos econòmics i d’ altres s ´haurà de preveure per executar Reus « Amiga
de la infància» ?
Segona.-  Pot  detallar  la  regidora  de  Serveis  Socials  les  persones  o  grups  que  durant  aquest
2017-2018  han  participat  amb  els  següents  programes  i  les  seves  conclusions  ?:
    1. CEIPS i IES
    2. ELS REFERENTS

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 03/12/2018 REFERENT A ENVERS VALORACIÓ TAULA LOCAL
D´INFÀNCIA DE REUS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

Pàgina 1 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:2018055983
Data: 28-11-2018 16:37:32

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 28/11/2018
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 201842F9E4259C54B41BFD2FA1DDD00CD3649DA7A2011128163736



    3. ABSENTISME ESCOLAR
    4. I ARA A PARTIR D´ARA  QUÈ?
    5. DESENVOLUPANT PER LA CONVIVÈNCIA
    6. FAMÍLIES TREBALLEM AMB PARES
Tercer.- Pensa la Regidora de Serveis Socials que aquests programes s ´han de re definir?
Quart.- Si és afirmatiu , perquè no ha traslladat aquesta conclusió a la Comissió de Serveis a la
Persona, per la seva valoració?

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 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.

MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

Un  any  després  del  canvi  de  titularitat  d’aquest  edifici  modernista  de  la  plaça  del  Mercadal,
declarat  Bé  Protegit  d'Interès  nacional

-Quina relació existeix entre la propietat i l'Ajuntament de Reus o qualsevol ens depenent?
-Informació detallada de l'actuació de l'Ajuntament o qualsevol ens depenent en la gestió de
les visites
-L'agència  de  Promoció  és  qui  posa  els  guies  que  realitzen  les  visites?  Qui  realitza  la
contractació  d'aquests  guies?
-Quina  destinació  tenen  els  ingressos  percebuts  per  la  venda  de  tiquets  per  visitar  la  casa
Navàs  per  part  de  l'Agència  de  promoció?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 03/12/2018 REFERENT A LA CASA NAVÀS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

L'Ajuda  Tècnica  és  el  suport  que  necessita  una  persona  amb  mobilitat  reduïda  per  guanyar
autonomia,  seguretat  o  qualitat  de  vida:  crosses,  cadires  de  rodes,  llits  articulats...El  Banc
d’Ajudes  Tècniques  (BAT)  és  un  servei  que  engloba  l’assessorament,  per  part  de  la  Fundació
Pere  Mata,   en  adaptacions  domiciliàries  i  accessibilitat.  A  més,  ofereix,  en  condicions  de
lloguer  assequible,  ajudes  tècniques  domiciliàries,  que  no  estan  subvencionades   i  que  són
difícils  d'assumir  per  la  majoria  d’usuaris  i  de  les  seves  famílies:  llits  articulats,  grues,  etc.

-Derivacions  provinents  dels  diversos  centres  de  Salut  o  Sòciosanitaris  (desglòs  d'aquestes
xifres  per  centre)
-Respecte  a  les  donacions  de  privats,  quines  són  les  donacions  inicials  provinents  de  l'antic
Hospital.

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 03/12/2018 REFERENT A BANC D'AJUDES TÈCNIQUES (BAT)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

Per  tal  de  poder  fer  un  seguiment  del  nombre  d'alumnes  matriculats  als  diferents  centres
docents  de  la  ciutat

Graella actualitzada a data d'avui amb les dades de matriculació infantil, primària i secundària,
especificades per cursos (i grups) i per centres

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  03/12/2018  REFERENT  A  DADES  DE  MATRICULACIÓ  ALS  CENTRES
ESCOLARS  DE  LA  CIUTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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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  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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