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Senyora, 
 
En resposta a la seva petició del 4 de juny de 2018 amb registre d’entrada 
2018-E-RE-60, m’és molt grat comunicar-li que no consta al registre d’entrada 
d’aquest ajuntament “...baixos i garatges abnegats...”. Per aquest motiu, li 
demano que ens proporcioni la informació detallada d’aquests punts 
d’afectació a la que vostè fa referència al seu escrit. 
 
Aprofito per informar-li que, tot i que la brigada municipal realitza 
manteniment preventiu d’embornals i desguassos, episodis de pluja d’alta 
intensitat poden provocar afectacions puntuals a la via pública. 
 
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 Càrrecs Públics

Dades de l'interessat

Tipus de persona

Física

NIF/CIF

33877656J

Nom

DOLORES

Primer cognom

GURRERA ROMO

Segon cognom

Dades a l'efecte de notificacions

Mitjà de notificació

Electrònica

Correu electrònic

lola62lufran@hotmail.com

Mòbil

686859669

Exposa / Sol#licita

Exposa

SOL#LICITUD D’INFORMACIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSC-CP A L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE REFERENT 
LA NETEJA DELS PUNTS DE DESGUAS MUNICIPALS Na Dolors Gurrera Romo , portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament 
de Móra d’Ebre, amb dades a efectes d’identificació i comunicació registrades a l’arxiu de l’ajuntament. EXPOSA - Que durant els 
aiguats de anteriors dies, s’han produït en diferents punts del municipi algunes incidències, baixos i garatges abnegats, degut a que 
alguns punts de desguàs estaven embossats.

Sol#licita

Que se’ns informi si es fa neteja periòdica dels desguassos, i en cas de no fer-se, que es proposi a la brigada netejar-los 
periòdicament per evitar embussos. Preguem resposta segons Art. 164 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

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 Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades

He estat informat de què aquesta Entitat tractarà i guardar les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya per a la 
realització d'actuacions administratives

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable Ajuntament de Móra d'Ebre

Finalitat Tramitar procediments i actuacions administratives.

Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat.

Destinataris
Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les Dades. No hi ha previsió de transferències a 
tercers països.

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació addicional.

Informació 
Addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça http://moradebre.eadministracio.cat/privacy

Presto el meu consentiment perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya puguin ser utilitzats per a 
l'enviament d'informació d'interès general

Informació bàsica sobre protecció de dades nota 6

Responsable Ajuntament de Móra d'Ebre

Finalitat Principal Informar sobre les activitats que es realitzen pel Ajuntament de Móra d'Ebre

Legitimació Consentiment

Destinataris
Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les Dades. No hi ha previsió de transferències a 
tercers països.

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació addicional.

Informació 
Addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça http://moradebre.eadministracio.cat/privacy#note6

Signatura

Data i hora d'autenticació 04/06/2018 20:09

Cognoms, Nom GURRERA ROMO, DOLORES

NIF/CIF 33877656J

Proveïdor d'identitat IdCat - Generalitat de Catalunya

Sistema d'identitat Certificat reconegut de signatura

Nivell de seguretat Mitjà

IP 185.165.252.202

Aneu sessió 00000vykdj8u1dnw9x1s3byn0wd99feevszbmprjq3i51bb3s2

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



POLÍTICA DE PRIVADESA

INFORMACIÓ ADDICIONAL (LEGITIMACIÓ Art. 6.1.i RGPD INTERÈS PÚBLIC)

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?
Responsable

Identitat: Ajuntament de Móra d'Ebre [P4309400B]

Adreça Postal: Plaça del Baix, 1. Móra d'Ebre. 43740 Tarragona

Telèfon: 977400012

Correu electrònic: ajuntament@moradebre.cat

Delegat de Protecció de Dades

Dades de contacte:

Tràmit electrònic (pot consultar per nom de tràmit en la següent url: http://moradebre.eadministracio.cat/dossier)

Formulari de Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades

Correu postal: Registre General. Plaça del Baix, 1. Móra d'Ebre. 43740 Tarragona

Amb quina finalitat tractem les seves dades?
En aquesta Entitat tractem la informació obtinguda amb la finalitat de poder tramitar els expedients administratius i les actuacions derivades d'ells.

Per quant temps conservarem les seves dades?
Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i 
sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa d'arxius i 
documentació.

Existència de decisions automatitzades?
Aquesta Entitat pot prendre decisions automatitzades basades en la cobertura legal que li atorga l'article 41 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic. Seria qualsevol acte o l'actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics en el marc d'un procediment 
administratiu i en la qual no hagi intervingut de forma directa una persona.
Deurà regular-se la presa de decisions automatitzades en una normativa pròpia, definint en aquesta les especificacions, programació, manteniment, 
supervisió i control de qualitat. Dita normativa estarà a la disposició dels ciutadans a la seu electrònica d'aquesta Entitat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?
La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment d'una missió que és realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics, 
de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran a altres Administracions Públiques sempre que sigui necessari per complir amb les finalitats enumerades anteriorment, 
sempre que existeixi normativa legal que ho empari.
A més, la Entitat té contractada la eina GESTIONA amb la empresa ESPUBLICO SERVEIS PER LA ADMINISTRACIÓ LOCAL S.A. que és el encarregat del 
tractament de els dades segons el contracte de encàrrec signat entre les parts.



Quins són els seus drets en relació amb les dades facilitades?
Qualsevol persona té  sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seves dades personals o no. Les persones interessades  dret a obtenir informació
tenen  a les seves dades personals, el termini de conservació de les seves dades, fins i tot a obtenir una còpia de les dades objecto del  dret a accedir
tractament.

Així mateix, té  de les dades si són inexactes. (Per exemple, pot sol#licitar una rectificació del seu domicili, un canvi de nom, etc…) dret de rectificació

Els interessats té  per a això deuran sol#licitar-ho al responsable, el qual deurà suspendre el tractament de les dades  dret a la limitació del tractament,
quan els ciutadans sol#licitin la rectificació o la supressió de les seves dades, fins que es resolgui la seva sol#licitud.

Els interessats podran exercir el  (dret a l'oblit) sempre que es donin les circumstàncies enumerades en el RGPD. dret de supressió

L'afectat pot exercir el  al tractament, sempre per motius relacionats amb la seva situació personal, amb l'excepció del qual  dret a obtenir informació
s'acrediti un interès legítim, o sigui necessari per a l'exercici o defensa de reclamacions. Igualment, quan el tractament tingui per objecte la 
mercadotécnica directa.

L'interessat tindrà  a obtenir les dades en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre  dret a la portabilitat
responsable del tractament quan el tractament estigui basat en el consentiment o s'efectuï per mitjans automatitzats

Els interessats podran exercir els drets enumerats en els paràgrafs anteriors, a través dels formularis disponibles a la seu electrònica d'aquesta entitat 
o remetent a aquesta un escrit per correu postal.

Tràmit electrònic (pot consultar per nom de tràmit en la següent url: http://moradebre.eadministracio.cat/dossier)

Sol#licitud de Rectificació, Oposició o Cancel#lació dels Drets de Caràcter Personal

Sol#licitud d'Accés a la Informació Pública pels Ciutadans

Quan puc exercir el dret de reclamació davant l'Autoritat de Control?
Podrà presentar reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció 
en l'exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid o bé accedint a la 
seva seu electrònica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

Polítiques de cookies?
Podrà accedir a la política de cookies a la seu electrònica de l'Entitat: http://moradebre.eadministracio.cat/cookies

INFORMACIÓ ADDICIONAL (LEGITIMACIÓ Art. 6.1.a RGPD CONSENTIMENT)

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?
Responsable

Identitat: Ajuntament de Móra d'Ebre [P4309400B]

Adreça Postal: Plaça del Baix, 1. Móra d'Ebre. 43740 Tarragona

Telèfon: 977400012

Correu electrònic: ajuntament@moradebre.cat

Delegat de Protecció de Dades

Dades de contacte:

Tràmit electrònic (pot consultar per nom de tràmit en la següent url: http://moradebre.eadministracio.cat/dossier)

Formulari de Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades

Correu postal: Registre General. Plaça del Baix, 1. Móra d'Ebre. 43740 Tarragona

Amb quina finalitat tractem les seves dades?
En aquesta Entitat tractem la informació obtinguda amb la finalitat de poder enviar als interessats informació de caràcter general que pugui ser-los 
d'utilitat.

Per quant temps conservarem les seves dades?
Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i 
sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa d'arxius i 
documentació.



Existència de decisions automatitzades?
Aquesta Entitat pot prendre decisions automatitzades basades en la cobertura legal que li atorga l'article 41 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic. Seria qualsevol acte o l'actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics en el marc d'un procediment 
administratiu i en la qual no hagi intervingut de forma directa una persona.
Deurà regular-se la presa de decisions automatitzades en una normativa pròpia, definint en aquesta les especificacions, programació, manteniment, 
supervisió i control de qualitat. Dita normativa estarà a la disposició dels ciutadans a la seu electrònica d'aquesta Entitat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?
La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment, que va ser informat, lliure, específic i atorgat mitjançant una manifestació que 
mostro la seva voluntat de consentir, és a dir, de manera inequívoca.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran a altres Administracions Públiques sempre que sigui necessari per complir amb les finalitats enumerades anteriorment, 
sempre que existeixi normativa legal que ho empari.
A més, la Entitat té contractada la eina GESTIONA amb la empresa ESPUBLICO SERVEIS PER LA ADMINISTRACIÓ LOCAL S.A. que és el encarregat del 
tractament de els dades segons el contracte de encàrrec signat entre les parts.

Quins són els seus drets en relació amb les dades facilitades?
Qualsevol persona té  sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seves dades personals o no. Les persones interessades  dret a obtenir informació
tenen  a les seves dades personals, el termini de conservació de les seves dades, fins i tot a obtenir una còpia de les dades objecto del  dret a accedir
tractament.

Així mateix, té  de les dades si són inexactes. (Per exemple, pot sol#licitar una rectificació del seu domicili, un canvi de nom, etc…) dret de rectificació

Els interessats té  per a això deuran sol#licitar-ho al responsable, el qual deurà suspendre el tractament de les dades  dret a la limitació del tractament,
quan els ciutadans sol#licitin la rectificació o la supressió de les seves dades, fins que es resolgui la seva sol#licitud.

Els interessats podran exercir el  (dret a l'oblit) sempre que es donin les circumstàncies enumerades en el RGPD. dret de supressió

L'afectat pot exercir el  al tractament, sempre per motius relacionats amb la seva situació personal, amb l'excepció del qual  dret a obtenir informació
s'acrediti un interès legítim, o sigui necessari per a l'exercici o defensa de reclamacions. Igualment, quan el tractament tingui per objecte la 
mercadotécnica directa.

L'interessat tindrà  a obtenir les dades en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre  dret a la portabilitat
responsable del tractament quan el tractament estigui basat en el consentiment o s'efectuï per mitjans automatitzats

Els interessats podran exercir els drets enumerats en els paràgrafs anteriors, a través dels formularis disponibles a la seu electrònica d'aquesta entitat 
o remetent a aquesta un escrit per correu postal.

Tràmit electrònic (pot consultar per nom de tràmit en la següent url: http://moradebre.eadministracio.cat/dossier)

Sol#licitud de Rectificació, Oposició o Cancel#lació dels Drets de Caràcter Personal

Sol#licitud d'Accés a la Informació Pública pels Ciutadans

Quan puc exercir el dret de reclamació davant l'Autoritat de Control?
Podrà presentar reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció 
en l'exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid o bé accedint a la 
seva seu electrònica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

Polítiques de cookies?
Podrà accedir a la política de cookies a la seu electrònica de l'Entitat: http://moradebre.eadministracio.cat/cookies
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