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ASSUMPTE:   PAES i Agenda21 
 
 
Senyora,  
 
En resposta al seu escrit del 18 d’abril de 2017 amb RE 1327 en la que 
sol·liciten informació al respecte del PAES, les accions que s’estan duent a 
terme des de la Regidoria de Medi Ambient i sobre l’Agenda 21 m’és molt grat 
informar-li que en la Junta de Govern Local del 18 d’abril s’ha aprovat la 
memòria definitiva del PAES que recull les línies estratègiques i el pla d’acció 
per tal d’assolir els objectius previstos en l’àmbit de l’eficiència energètica, 
energies renovables, mobilitat i residus per tal de donar resposta al 
compromís assolit el 4 de maig de 2015 en sessió plenària. 
 
Per altra banda, com vostè sap, el PAES (Pla d’Acció per l’Energia Sostenible) 
inclou propostes estratègiques i accions per tal de disminuir la generació de 
gasos d’efecte hivernacle tant a nivell institucional, com a nivell ciutadà. Un 
cop el document sigui ratificat pel plenari de la corporació, es duran a terme 
les accions de comunicació oportunes. 
 
Finalment, l’Agenda21 de Móra d’Ebre és un document de l’any 2007 i que 
està plenament superat pel PAES aprovat. 
 
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.  
 
Per últim, recordar que l’incompliment d’aquesta obligació pot comportar 
responsabilitats de tot ordre, fins i tot penals. 



AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE 
 

 
 

 

 
Plaça de Baix, 1      43740 Móra d’Ebre      Tel.  977 40 00 12       Fax 977 40 09 55      Cif núm. P 4309400 B 

e-mail  aj.moradebre@altanet.org 
http://www.moradebre.altanet.org 

 

 
Atentament, 
 
 
 
 
 
 
Joan Piñol i Mora 
Alcalde-President 
Móra d’Ebre, 20 d’abril de 2017 
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