
 
 

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter  personal, i la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la societat de la 
informació i de comerç electrònic, les dades personals que subministreu, incloent la vostra adreça electrònica, s’inclouran en el fitxer automatitzat “Registre general d’entrada i 
sortida de documents”, del qual l’Ajuntament del Masnou és responsable, i seran objecte de tractament per a la finalitat exclusiva de gestionar les entrades i sortides de documents, 

d’acord amb el que estableixen els articles 151 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals.  
Les dades esmentades també seran objecte de tractament per la unitat administrativa a la qual correspongui el coneixement de l’assumpte, amb les mateixes garanties esmentades 
per al seu tractament en el Registre i d’acord amb la política de protecció de dades de l’Ajuntament del Masnou. 
Les dades personals només seran cedides als òrgans judicials o a autoritats administratives, si una llei ho estableix preceptivament, o a altres administracions per a l’exercici de les 
mateixes competències, segons allò establert a l’article 21 de la LOPD i la resta de legislació aplicable. 
Podeu exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment us corresponen, dirigint-vos a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament del Masnou o per correu 
postal a l’adreça següent: passeig de Prat de la Riba, 1, 08320 del Masnou.  
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(Si necessiteu més espai, continueu al dors) 

Sol·licitud 

Documents aportats 

Data Signatura del sol·licitant 

Cognoms i nom DNI/NIE/Passaport 

En representació de 

Domicili Codi postal 

Municipi Correu electrònic  Telèfon 

DNI/NIE/Passaport 

 

 

 

 

 

Donat que la informació que es pot consultar al web del consistori sobre el balanç dels 

comptes referents al exercici 2010 no reflexa gran quantitat de dades. 

 

 

 

 

Demanem que se’ns faci arribar el balanç d’ingressos i despeses corresponents a l’any 

2010 amb dades clares i molt més especifiques de les que es poden consultar al web. 

Que es complementi la informació al respecte al web del l’Ajuntament. 
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