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ASSUMPTE:   Protocol i bandera LGTBI (RE 2017-E-RC-1853) 
 
 
Senyora,  
En resposta a la seva petició, m’és molt grat informar-li que al BOPC 355 del 
13 de març de 2017, el Ple del Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Continuar desplegant la Llei 11/2014 …. 
c) Presentar-li …/… el protocol específic d’actuació que faci real el deure 

d’intervenció de l’Administració. 
k) Dotar de finançament i contingut clar els contractes programa amb els 

ens locals en la fitxa relativa al desplegament de la Llei 11/2014. 
de forma que, com és habitual, quedarem amatents al desplegament de la llei 
que faci el Parlament de Catalunya per treballar de forma integrada amb la 
resta del territori. 
En resposta a la seva petició de fer onejar la bandera al balcó de 
l’Ajuntament, li demano que faci arribar dos/tres propostes per poder 
“consensuar” la ubicació tal i com recull la moció per vostè esmentada. 
Aprofito per recordar que cal tenir en consideració que totes les dades que 
comprèn l’expedient estan subjectes a la Llei de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal i, en tot cas, al deure que té com a regidora de 
confidencialitat tal com disposa l’article 164.6 del decret legislatiu 2/2003 de 
3 d’abril on s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.  
Per últim, recordar que l’incompliment d’aquesta obligació pot comportar 
responsabilitats de tot ordre, fins i tot penals. 
Atentament, 
 
 
 
Joan Piñol i Mora 
Alcalde-President 
Móra d’Ebre, 3 d’abril de 2017  
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