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ASSUMPTE:   Propietat de les finques 
 
 
Senyor,  
 
En resposta al seu escrit del 14 de febrer de 2018 amb 2018-E-RE-14 en la que 
sol·liciten “informació sobre la propietat de les finques adjacents amb el 
polígon industrial de Móra d’Ebre” m’és molt grat indicar-li que aquesta 
informació està protegida per la Llei de Protecció de Dades i per aquest motiu 
indicar-li que pot dirigir-se directament al Registre de la Propietat. 
 
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, 20 de febrer de 2018  
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ÀLEX DE LA GUIA I FERNÁNDEZ, actuant com a representant del Grup Municipal 
d’ERC-AM a l’Ajuntament de Móra d’Ebre amb dades a efectes de notificació que ja 
consten a registre

EXPOSA

Que, com a Grup Municipal, ens agradaria conèixer la propietat de les finques limítrofes amb

el polígon industrial de Móra d’Ebre.

DEMANA

Que se’ns faciliti la informació sobre la propietat de les finques adjacents amb el polígon 

industrial de Móra d'Ebre.

Atentament,

Àlex de la Guia Fernández

Regidor del Grup Municipal ERC-AM

Móra d’Ebre, 13 de febrer de 2018
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