
 
 

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 e l 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 precept ivament, 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 

 

 

 

 

 

Es evident l’estat insalubre de molts punts del municipi, tant espais reservats per a 

contenidors de brossa, terrenys públics i de privats sense manteniment de cap tipus, com 

espais reservats o assenyalats com a “destinats” per a  l’ús dels animals de companyia (pipi 

can)... 

 

 

Es sol•licita informe de l’estat actual de la salubritat del municipi, identificant els diferents 

focus d’acumulació de brutícia.  

Un pla real i efectiu que permeti netejar/desinfectar els punts prèviament identificats i els 

possibles posteriorment identificats per part dels serveis del poble o la ciutadania.  

Una actuació permanent per evitar les acumulacions de brutícia havent-hi actuat ja, (com 

estudiar la manera  d’evitar que els contenidors/els camions d’escombreries regalimin 

líquids lixivials) o per afrontar-la mentre es troba una solució definitiva. (continua al dors) 
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