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ASSUMPTE:   Consulta informe 
 
 
Senyora, 
 
En resposta a la seva petició del 1 d’abril de 2018 amb registre d’entrada 
2018-E-RE-30 en la que demana consultar l’informe sobre la evolució de 
l’acció municipal i la qualitat de la vida al municipi, m’és molt grat 
comunicar-li que està preparat per la seva consulta. Li agrairia es posi en 
contacte amb la Secretaria d’aquest Ajuntament per a concertar dia i hora de 
visita. 
 
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, 16 de agost de 2018 
  



 

Sol#licitud de Dret d'Accés a la Informació Pública per 
part dels Membres de la Corporació

Dades de l'interessat

Tipus de persona

Física

NIF/CIF

33877656J

Nom

GURRERA ROMO, 
DOLORES

Primer cognom Segon cognom

Dades a l'efecte de notificacions

Mitjà de notificació

Electrònica

Correu electrònic

dgurrera@moradebre.cat

Mòbil

686859669

Exposa / Sol#licita

Exposa

Que a l’acta de la JGL núm. 29 del 29 de maig 2017 es fa referència a una contractació al gabinet CERES per fer un estudi per avaluar 
la evolució de l’acció municipal i la qualitat de la vida al municipi.

Sol#licita

Que se’ns permeti consultar aquest estudi/anàlisis, i se’ns lliuri una còpia en cas de considerar-ho oportú.

Justificació

Motiu

Observacions



Documentació addicional

(*) En virtut de l'article 28.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els 
interessats podran aportar qualsevol altre document que estimin convenient

Consentiment i Signatura

Data i hora d'autenticació 01/04/2018 20:45

Cognoms, Nom GURRERA ROMO, DOLORES

NIF/CIF 33877656J

Proveïdor d'identitat Seu Electronica

Sistema d'identitat Certificat reconegut de signatura

Nivell de seguretat Mitjà

IP 185.37.214.115

Nombre de sèrie 4e5676d443e02232

SHA256 7D:77:62:F7:71:6B:74:CA:71:20:D3:B0:64:E1:46:DF:B5:3C:DF:A0:51:1E:B6:84:46:F6:C5:FC:28:EA:E7:EB

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aquesta Administració li informa 
que les dades de caràcter personal que s'obtinguin de la seva sol#licitud seran incorporats i tractats de forma segura i confidencial en els 
corresponents fitxers. La recollida i tractament d'aquestes dades té com a fi l'exercici per part d'aquesta Administració de les funcions i 
competències atribuïdes legalment, incloses les relatives a la comunicació, notificació i qualsevol altra actuació que es derivi de les relacions 
jurídic-administratives dutes a terme en aquesta Administració i de les quals vostè sigui titular; així com la formació i manteniment dels propis 
fitxers. Si ho desitja, pot accedir a les dades facilitades, així com sol#licitar, si escau, la seva rectificació, oposició o cancel#lació, dirigint una 
comunicació escrita a aquesta Administració, Plaça del Baix, 1. Móra d'Ebre. 43740 Tarragona.

Declaro que és cert el contingut d'aquest document i confirmo la meva voluntat de signar-ho

No hi ha cap document carregatNo hi ha cap document carregat
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