ESMENES, PRECS O PREGUNTES AL PLE MUNICIPAL O A LA
JUNTA DE PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT

Canal
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DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
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DNI-NIF
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DADES PERSONA REPRESENTANT

NIE

V55663025

(emplenar en cas que s'actuï en representació

Nom i cognoms o raó social
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LLORENS PEREZ, MARTA

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - AMUNT AL/A LA
PLE MUNICIPAL DEL DIA 19/03/2021 REFERENT A COM POT INFLUIR EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR EN
L’AUGMENT DE LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Tant l’adscripció única com la bretxa digital són factors que poden influir -positiva o negativament- en la
segregació escolar, una problemàtica que fa temps que arrosseguem a la nostra ciutat i que no acabem de
solucionar.
Coincidint amb el període de preinscripcions, el Síndic de Greuges ha presentat l’informe El paper dels
ajuntaments en la lluita contra la segregació escolar, que analitza el paper clau que tenen els ajuntaments en la
lluita contra la segregació escolar, d’acord amb les seves competències en matèria d’educació. El Síndic considera
que, en general, els ajuntaments poden fer més del que fan a l’hora de lluitar contra la segregació escolar i
demana canvis en diversos aspectes. Alguns ja s’han de produir per l’aplicació del nou decret d’admissió, però
altres no tenen res a veure. En el que possiblement més es fixa el Síndic en aquest informe és la forma “no
adequada” que tenen els ajuntaments a l’hora d’informar sobre l’oferta educativa del municipi.
En primer lloc, entre les aportacions que fa el Síndic en el seu informe hi diu “certament, les dinàmiques de
segregació escolar són fruit, principalment, de la capacitat de les famílies per interpretar i utilitzar aquesta
informació en clau estratègica. Per tant, un accés equitatiu a la informació no garanteix, per si mateix, un accés
equitatiu als centres, atès que la capacitat estratègica de les famílies és força desigual, en funció del seu capital
social. Ara bé, garantir un accés equitatiu a la informació és un pas imprescindible per poder combatre les
dinàmiques de segregació escolar. Cal impulsar, doncs, sistemes i campanyes d’informació que corregeixin
aquestes desigualtats i facin arribar, de forma efectiva, la informació a totes les famílies. Al marge de garantir l’
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accés a la informació, també cal establir mecanismes d’acompanyament per tal que les famílies que habitualment
en queden desplaçades la puguin interpretar i així exercir la tria en igualtat de condicions. Aquí el paper de les
OME ha de ser clau”
Per tant,
-Té informació l’OME (i, per tant, la Regidoria d’Ensenyament) si hi ha famílies que no saben o que no poden fer la
preinscripció telemàtica? Si és que sí, quin n’és el nombre? I si és que sí, com es fa aquest acompanyament?
-La Regidoria és conscient que si en aquesta preinscripció es genera desigualtat per culpa del accés al tràmit
telemàtic correm el risc de generar més desigualtats en el repartiment de la matrícula? Ja que es córrer el risc que
un cop acabat el termini a les escoles "menys sol·licitades" els quedin places i aquelles famílies que no hagin
pogut fer la preinscripció acabin concentrant-se en aquestes places que quedaran lliures sense equilibrar el
percentatge de places lliures amb alumnat amb diversitat sòcio-econòmica?
En segon lloc, entre altres aportacions, exposa que “Els pactes locals poden variar en l’abast de la coparticipació
dels diferents agents cridats al pacte en la presa de decisions i, en aquest sentit, poden situar-se entre les
concepcions de dalt a baix, en què el lideratge polític de l’ajuntament i/o dels serveis territorials és determinant
en la definició dels seus continguts i orientacions, amb el risc de convertir-lo estrictament com a instrument per
rebre un suport legitimador puntual a un determinat pla d’actuació, i les concepcions de baix a dalt, de vocació
més “assembleària”, que cerquen un amplíssim consens entre un volum com més gran millor d’agents cridats a
participar en totes les dinàmiques del pacte, però amb el risc que el facin poc operatiu. Davant d’això, els pactes
locals tenen sentit quan l’acord és àmpliament compartit pels diferents actors signataris i aquests participen
activament en la presa de decisions.”
En aquest sentit, l’aplicació de la mesura de l’Adscripció Única recollida en l’estudi de L'Escolaritat a Reus:
Avaluació de la Política Educativa Municipal per a l'Equitat dins de l'àmbit núm. 1: Reduir l'efecte de la ubicació
dels centres educatius i de la segregació residencial sobre l'equitat escolar no presenta un clar consens entre les
famílies
i
AMPES
de
la
ciutat
tal
com
descriu
la
notícia
del
Diari
de
Tarragona
https://www.diaridetarragona.com/reus/Familias-reusenses-califican-de-poco-rigurosa-la-adscripcion-unica20210315-0082.html ja que presenta incògnites en relació al repartiment de germans, la mobilitat i l’espai de

PRESENTA EL/LA SEGÜENT ESMENA, PREC O PREGUNTA
En aquesta línia,
• Per què, finalment, s’aplicarà aquesta mesura si no existeix un convenciment generalitzat de les famílies? Va
ser el Departament d’Educació qui va prendre la decisió final?
• De quina inversió pressupostària es requereix per tal d’implementar aquesta mesura?
• Existeixen altres mesures consensuades i planificades per tal d’haver d’evitar “el cas per cas” i que puguin
resoldre a mig i a llarg termini la problemàtica dels germans a diferents centres, la mobilitat i l’espai de menjador
als instituts?

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Pregunta_al_Ple_pregunta_preinscripcio_unica_pdf.pdf
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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
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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 .

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. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

Destinataris

Drets

La gestió o tramitació de la Esmenes, precs o preguntes al Ple Municipal o a la Junta de
portaveus de l'Ajuntament
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.
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.
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
l'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
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un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Informació addicional
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X

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.
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