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Comunicació
Nom ens

Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública
En relació a l'assumpte

Resposta a l'assentament d'entrada E/001488-2017

Els comuniquem que

Sra. Maria del Carme Saladelafont Ferrer

VALIDAT

Benvolguda,
En data 13 de juliol de 2017 vàrem rebre una petició d’informació de la Reclamació 260/2017
amb número 2017-E-RC-3635 del Registre General d’Entrada.
En relació a la seva consulta, li informo que la darrera reunió del Consell Escolar Municipal es
va celebrar el 21 de novembre de 2013 i no se n’han convocat de noves.
Des de la Regidoria d’Ensenyament s’ha establert un òrgan de treball conjunt entre les
direccions dels centres educatius del municipi i la Regidoria, per tal de tractar qüestions
operatives entre els centres i l’Ajuntament,
D’altra banda, una de les prioritats de la Regidoria d’Ensenyament és la participació a les
reunions dels consells escolars dels diversos centres educatius per tal d’explicar les qüestions
municipals que tinguin transcendència a cadascun dels centres, així com donar resposta a les
demandes que cada centre adreça a l’Ajuntament. En aquest sentit, la participació d’aquesta
regidoria en els diversos consells escolars ha sigut activa i continuada des del juny del 2011.

Ben cordialment,
El regidor d’Ensenyament

Oriol Gil i Tomàs
Cabrils, 18 de juliol de 2017
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En relació amb la presentació de la vostra documentació en el registre general electrònic de l’ens destí heu de saber que:
Si la petició que presenteu es correspon amb la sol·licitud d'un servei que té habilitada una tramitació en línia específica dins
EACAT, l'òrgan competent pot requerir-vos l’ús d’aquella, no considerant-se vàlida aquesta presentació.
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