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RESPONSABLE
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Sr. Jordi Fornós Pelejà
FEM POBLE-CUP
jordifornos@hotmail.com

ASSUMPTE: Cost i ingressos llibre de festes 2017-2019
Senyor,
En resposta a la seva qüestió del 4 de novembre de 2019 amb registre
d’entrada 2019-E-RE-356 en la que demana còpia de les factures rebudes
del proveïdor del període 2017-2019 li fem arribar adjunt al present
document. Igualment atenent a la seva petició li indiquem els ingressos del
mateix període:

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, 20 de desembre de 2019

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.
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2019
2018
2017

Ingrés
18.301,48 €
18.669,80 €
19.646,64 €

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

L01430939
2155453

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

Física

Nom

39899811D

Primer cognom

JORDI

Segon cognom

FORNÓS

PELEJÀ

Dades a l'efecte de notificacions
Mitjà de notificació

Correu electrònic

Electrònica

Mòbil

jordi.fornos@hotmail.com

659736811

Exposa / Sol·licita
Exposa

En relació al llibre de festes 2017 2018 2019.

Sol·licita

Copia digital de les factures emeses pel proveedors 2017 2018 i 2019. I també els diners recaudats dels col.laboradors en els 3 ultims
anys ,separat per any import total recaudaudat.

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
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No hi ha cap document carregat

Signatura
Data i hora d'autenticació

04/11/2019 09:38

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

176.83.230.254

Aneu sessió

00000ww8nbnwzz7q283q5ec0gll6fttxyzco0pevtrcc0bj4bw
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Declaro que és cert el contingut d'aquest document i confirmo la meva voluntat de signar-ho

