Data

03-01-2017

Núm. de registre d'entrada

(5-E) 03-01-2017 083113

Servei destinatari

REGISTRE GENERAL AJUNTAMENT

Presentació d'instàncies al Registre General de l'Ajuntament
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms / raó social del sol·licitant

Document d'identificació

Observatori Ciutadà Municipal De Terrassa

G66249228

Nom i cognoms / raó social del representant

Document d'identificació

Adreça
Correu electrònic

Codi Postal

Municipi

08221

Terrassa

Telèfon

Telèfon mòbil

Fax

info@ocmterrassa.org
Notificació electrònica
[X] Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d'aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre . A tal
efecte, facilito en la present sol·licitud, el correu electrònic i el telèfon mòbil (on rebreu per SMS un numero PIN que us permetrà accedir
al document).

EXPOSO I DEMANO:

Codi de verificació electrònica: eafd9d49-72ec-45cb-bfb9-7f9befae16d8
Comproveu la validesa del document a https://seuelectronica.terrassa.cat/valida

Indiqueu els fets i raonaments en que es fonamenta la vostra sol·licitud, i concreteu-la.
(-: Bon dia,
Des del grup de treball per a l'auditoria ciutadana municipal, conformat per la comunitat educativa de Terrassa i el OCM
Terrassa, que està estudiant el procés d'escolarització als centres finançats amb fons públics, sol·licitem la següent
informació al servei d'educació:
1. En els últims tres cursos acadèmics (2014-15, 2015-16 i 2016-17) com s'ha distribuït la matricula viva en els centres
de primària i secundària en la nostra ciutat en funció de la seva titularitat (escola pública i concertada). Distribució
nominal i percentual centre per centre.
2. Quin són els percentatges de places que es reserven en les escoles i instituts de la nostra ciutat per poder assumir
la matricula viva que es produeix al llarg del curs. Nominal i percentual el funció de la seva titularitat (escola pública i
concertada)
3. Quin són els criteris per decidir quin centre ha de tancar una línia de P3 respecte a d'altres centres.
Atentament,
OCM Terrassa
------------------------------------Indiqueu el número d'expedient, si us referiu a un procediment ja iniciat
(-:
------------------------------------Observacions:
-------------------------------------

Terrassa, 03-01-2017
Signatura
Signat electrònicament per :
Data :2017.01.03 08:31:12 CET
Raó:Sol.licitud/comunicacio a l'Ajuntament de Terrassa
Lloc : Terrassa

Signature Not Verified
Signat digitalment per Registre Electrònic Ajuntament
de Terrassa
Data: 2017.01.03 08:31:13 CET
Reason: Entrada a l'Ajuntament de Terrassa
Location: Terrassa

pàgina
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Ajuntament de Terrassa: Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona) | Telèfon: 93 739 70 00 | Informació: 010 (900 922 010) | www.terrassa.cat
Les dades personals que ens proporcioneu seran sotmeses a un tractament, de caràcter confidencial, en els fitxers creats per l'Ajuntament de Terrassa, amb la finalitat de poder tramitar la vostra
sol·licitud. L'Ajuntament de Terrassa podrà utilitzar aquestes dades per enviar-vos informació oficial o d'interès ciutadà, o qualsevol altra actuació compresa dins l'exercici de les funcions de
l'Ajuntament i del seu àmbit competencial, o en qualsevol altre supòsit previst a la normativa vigent. Qualsevol altra utilització requerirà el vostre consentiment inequívoc. Podreu exercir els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el de revocació al consentiment atorgat, en els termes establerts per la legislació vigent, mitjançant una instància, a qualsevol oficina d'atenció al
ciutadà de l'Ajuntament de Terrassa o a través de la Seu Electrònica https://seuelectronica.terrassa.cat (Articles 5 i 6 de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal)

