
 

SERVEI D’ESPORTS 
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Servei d’Esports  

 

FULL DE SUGGERIMENTS I INCIDÈNCIES 
 
 
Benvolguda persona usuària, 
 
Amb aquest full li garantim una atenció directa de qualsevol demanda o proposta que ens faci. La 
seva col·laboració és fonamental per donar un servei de qualitat, tot millorant la nostra tasca en les 
coses que consideri que no funcionen correctament, o innovar amb propostes que cregui interessants. 
 
Si vol rebre una resposta, no oblidi d’omplir les seves dades. 
 
 
Nom: Cognoms: 
Adreça: 
Població: CP: 
Telèfons: Correu electrònic: 

 
Expliqui detalladament els motius dels suggeriments, incidències i tot allò que consideri oportú. 
Indiqui també (si cal) el dia i l’hora en què va tenir lloc el succés o se’n va adonar. 
 
A la direcció de la Regidoria d’Esports, 
 
Exposo: 

(Si el necessiteu, aprofiteu l’espai de l’envers del full per a l’exposició)    

 



 

SERVEI D’ESPORTS 

Ps. de l’Estació 24, Bis - TEL: 93 770 51 00 - cam@abrera.cat - 08630 Abrera 

Servei d’Esports  

(Continuació de l’exposició) 

 
A omplir per la Regidoria d’Esports: 
 

REBUDA 

Registre d’entrada: Data de rebuda: 
Assumpte:   
   Personal de direcció   Manteniment d’instal·lacions 
  Organització   Personal esportiu   Neteja 
  Programes d’activitats   Personal d’atenció al públic   Altres:                            a 
  Serveis   Personal de neteja                                                 a 
  Accessos   Personal de manteniment  
 
  RESPOSTA 

Registre de sortida: Data de resposta: 
Mediat per: 
 

 
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
garantia del drets digitals, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer 
Persones Usuàries de Servei d’Esports, del qual és responsable l’Ajuntament d’Abrera i seran objecte de 
tractament per gestionar els diferents serveis municipals de l’Ajuntament utilitzats per les persones usuàries, 
en l’àmbit de les seves funcions. Les seves dades no seran comunicades a tercers, llevat que una llei ho 
autoritzi. Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al tractament i 
sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra sol·licitud al Registre General d’entrada de l’Ajuntament, de 
manera presencial (Pl. Constitució, 1 – CP 08630 Abrera) o bé telemàticament a través de la seu electrònica 
(https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/dossier.0). Si voleu consultar la informació addicional i detallada 
sobre la nostra política de protecció de dades podeu accedir al següent enllaç: 
https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/privacy.1. 


