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ASSUMPTE:   Diversos aspectes Passeig del Pont (2017-E-RE-5) 
 
 
Senyora,  
 
En resposta a la seva petició en que demanen diversos aspectes sobre les 
obres del passeig del Pont, m’és molt grat contestar-li per ordre: 

1) En el que respecta a la situació actual de les obres, el passeig del Pont 
està obert des del divendres dia 4 d’agost, pendent de la realització 
dels darrers retocs i de la verificació documental tècnica corresponent. 

2) En el que respecta a l’empresa adjudicatària del contracte, no existeix 
cap expedient de modificació contractual respecte al canvi d’empresa 
adjudicatària del contracte. 

3) En el que respecta a la consulta de l’expedient de les obres, un cop 
més, i com vostès ja saben i se’ls ha dit en repetides ocasions, poden 
demanar hora a secretaria per fer la consulta. 

 
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. 
 
Atentament, 
 
Joan Piñol i Mora 
Alcalde-President 
Móra d’Ebre, 21 d’agost de 2017  
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SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA PSC-CP A L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE REFERENT LES 

OBRES DEL PASSEIG DEL PONT 
 
 

Na Dolors Gurrera Romo , portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de 

Móra d’Ebre, amb dades a efectes d’identificació i comunicació registrades a l’arxiu de 

l’ajuntament. 

 

 

EXPOSA  

 

- Que al dia d’avui encara no estan acabades les obres del Passeig del Pont, o al 

menys no esta obert el passeig a la població. 

- Que hem sabut  que l’empresa de construccions que les estava executant  va 

plegar    a finals de juny i s’ha contractat un altra empresa per finalitzar-les 

 

 

És per això que  

 

DEMANA 

 

- Que se’ns informi quina és la situació actual d’aquestes obres, la seva finalització 

i obertura del passeig del pont a la població 

- També, voldríem informacions sobre l’empresa que està finalitzant les obres, el 

motiu per el qual l’empresa anterior no va acabar-les i les repercussions 

econòmiques, si és que hi ha, pel canvi de constructora. 

- Demanen poder consultar l’expedient d’aquestes obres.   

 
 

 

Preguem resposta segons Art. 164 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

 

Atentament, 

 

 

DOLORS GURRERA ROMO 

 

 

 

Móra d’Ebre, 24 de juliol  de 2017 

 

Il·lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Móra d’Ebre 
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