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ASSUMPTE:   Còpia expedients obra 2009-2017 (2017-E-RE-8) 
 
 
Senyora,  
 
En resposta a la seva petició en que demanen còpia de tots els expedients 
d’obra entre el 1-1-2009 i el 14-7-2017, m’és molt grat dir-li que des de l’any 
l’entrada en funcionament de les Juntes de Govern Local per la llei, en aquest 
ajuntament la competència de l’alcalde en l’atorgament de llicències d’obra 
està delegada a la Junta de Govern Local i a les actes d’aquesta consten totes 
les dades per vostè demanades. Aprofito també per recordar-li que de l’any 
2007 al 2011 el seu grup municipal governava. Basant-me en aquests 
antecedents i per la impossibilitat real de destinar un funcionari d’aquest 
ajuntament a aquest exercici desmesurat, li demano de nou que concreti més 
la seva demanda, moment en el que li seran proporcionats els expedients que 
sol·liciti. 
 
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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Relació de Tercers

Sol·licitant: ERC-AM ajuntament de Móra d'Ebre (G08678120)
Representant: M.Cinta Agné Sabaté (78576834W)

 
 
Informació enviada

Dades de la sol·licitud 
Exposa: -Que en relació a la sol·licitud NRE 2276/17 de 14 de juliol, on únicament
se'ns diu que demanem hora a secretaria i no se'ns respon a la sol·licitud
d'expedició de còpia dels documents sol·licitats.-Que en data 14 de juliol vam
demanar la "relació de tots els expedients d'obra" i que la resposta és la
quantificació de entre 1500 i 1700. 
Sol·licita: -Que se'ns faciliti la còpia dels documents sol·licitats, i també la relació
dels expedients (número i sol·licitant, obres a realitzar i/o les dades que es tinguin
esmentades als llistats corresponents) de cadascun dels anys sol·licitats, tot això
d'acord amb la Llei de Transparència i Bon Govern, com a representants de part de
la ciutadania d'aquesta població i dins dels drets que ens empara la llei com a
regidors , d'acord en allò que preveu l'art.77 de la LLBRL, al no haver-nos estat
denegada la sol·licitud. 
Documentació exigida:
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•
Relació de Documents

No hi ha documents aportats
 
 
 
Aquest justificant de recepció no prejutja l'admissió definitiva de l'escrit, que podrà ser rebutjat per alguna
de les causes següents:
1. Que es tracti de documents dirigits a altres òrgans o organismes.
2. Que continguin codi maliciós o dispositiu susceptible d'afectar la integritat o seguretat del sistema.
3. En el cas d'utilització de documents normalitzats, quan no es reuneixin els camps requerits com a
obligatoris, o quan contingui incongruències o omissions que impedeixin el seu tractament.
4. Que es tracti de documents que s'hagin de presentar en registres electrònics específics.
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