AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE

DEPARTAMENT
D’ORIGEN

RESPONSABLE

Alcaldia
DESTINATARI

REF. NOSTRA

REF. VOSTRA

REGISTRE

Sr. Jordi Fornós Pelejà
Candidatura d’Unitat Popular
Carrer Casp 180-182, baixos
08013 Barcelona
ASSUMPTE: Piscina coberta

En resposta a la seva qüestió del 17 de juliol de 2019 amb registre
d’entrada 2019-E-RE-229 en la que demana diverses informacions sobre la
Gestió de la Piscina Coberta Municipal, m’és molt grat dir-li que:
 Actualment el contracte que tenia per objecte la gestió i explotació
del servei públic de piscina coberta municipal es troba prorrogat per
acord del Ple Municipal de data 25 d’octubre de 2018.
 El contracte de la gestió de la piscina i les pròrrogues del contracte
les té a la seva disposició a l’expedient corresponent. Si és del seu
interès consultar-ho li prego es posi en contacte amb la Secretaria
General de l’Ajuntament per concertar una visita.
 El model de gestió en el que està treballant l’equip de govern és la
gestió directa del servei.
 Els treballadors de la piscina coberta municipal tenen contracte amb
l’empresa concessionària, IGE, S.L..
 En cap registre de l’ajuntament consta la comunicació oficial per part
de la comercial IGE S.L. cap als seus treballadors de la seva voluntat
de no continuar amb la gestió de la piscina.
 El futur dels treballadors de la piscina coberta municipal serà el que
determina la legislació laboral en cada cas.
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.
Atentament,

Joan Piñol i Mora
Alcalde-President
Móra d’Ebre, 3 de setembre de 2019
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Senyor,

AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE
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La reutilització de la informació publicada a l’apartat de transparència es realitzarà
sense necessitat d’autorització prèvia i respectant els límits establerts a
l’ordenament jurídic i, especialment els derivats de la Llei 37/2007, de 16 de
novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

DIR 3 de l'Entitat:
Codi SIA del Procediment:

L01430939

Instància General
Dades de l'interessat
Tipus de persona NIF/CIF

Física

Nom

39899811D

Primer cognom

JORDI

FORNÓS

Segon cognom

PELEJÀ

Dades a l'efecte de notificacions
Mitjà de notificació

Electrònica

Correu electrònic

Mòbil

jordi.fornos@hotmail.com

659736811

Exposa / Sol·licita
Exposa

Rebuda l'acta de JGL de 1 de juliol de 2019 Veiem REGISTRE d'ENTRADA 2019-E-RC-1505 (comunicant la no continuïtat amb la gestió
del complex Esportiu Municipal (Piscina Coberta)per part de Aquamóra d'Ebre ( IGE S.L)

Sol·licita

Tota la informació relacionada amb: 1- l'estat de la concessió de la piscina municipal 2- Contracte de formalització de la gestió de la
piscina. 3- Prorrogues del contracte si n'es el cas. 4-Gestió futura de la piscina municipal. ( Concurs públic o pasara a ser gestionada
per l'Ajuntament local.) 5-Situació actual de les treballadores del complex. 6-Futur de les treballadores del complex i si ja estan
informades de que la Empresa IGE SL ha presentat el comunicat de la No continuitat.

(*) 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
No hi ha cap document carregat
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Documentació addicional

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
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

Data i hora d'autenticació

17/07/2019 23:07

Cognoms, Nom

FORNÓS PELEJÀ, JORDI

NIF/CIF

39899811D

Proveïdor d'identitat

IdCat - Generalitat de Catalunya

Sistema d'identitat

Claus concertades

Nivell de seguretat

Mitjà

IP

83.35.105.96

Aneu sessió

00000wp45r25o388h48wsf6gpo7dn4bq0j9eq3o42dhgjtnbu7

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

