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ASSUMPTE:   Ordinador sala de grups (2017-E-RE-10) 
 
 
Senyora,  
 
En resposta a la seva petició en que demanen un ordinador a la sala de grups 
municipals, m’és molt grat recordar-li que, com vostè sap, és iniciativa 
d’aquest equip de govern la posada en disposició d’un espai per grups 
municipals. Pel que respecta a la seva sol·licitud, actualment no disposem de 
partida pressupostària per cobrir la dotació d’un nou equip informàtic i li 
suggereixo que faci us del Telecentre de la Ribera d’Ebre. 
 
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. 
 
Li prego faci extensiva aquesta resposta al grup d’ERC ja que vostè la va 
presentar també en el seu nom. 
 
Atentament, 
 
Joan Piñol i Mora 
Alcalde-President 
Móra d’Ebre, 7 de setembre de 2017  
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Núm. de registre: 2017-E-RE-10 
Data de registre: 22 d’agost de 2017, a les 17:08 hores 
Forma de presentació: Telemàtica 
Resum: Model d'instància-general 
Presentat per: MONICA AMOROS GURRERA (78579120B) 
Mitjà de Notificació: Electrònica 
Lloc de Notificació: mamoros@moradebre.cat 
 
 
COMPROVACIÓ D'IDENTITAT 
Nom: CN=MONICA AMOROS GURRERA, SERIALNUMBER=78579120B,
GIVENNAME=MONICA, SURNAME=AMOROS GURRERA, OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio, C=ES 
Emissor: CN=EC-Ciutadania, OU=Serveis Públics de Certificació, O=CONSORCI
ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA, C=ES 
Número de sèrie: 3d2f5762a6252e0f 
MD5: E4:F1:A1:FB:E3:76:FE:A1:15:08:F1:B9:95:7F:3F:36 
SHA: 2D:49:E6:2A:5D:73:F3:ED:E9:9F:11:D2:0D:BF:60:B5:55:57:BF:15 
IP: 95.17.43.125 
 
 
Relació de Tercers

Sol·licitant: Mònica Amorós Gurrera (78579120B)
 
 
Informació enviada

Dades de la sol·licitud 
Exposa: DEMANDA D’UN ORDINADOR A L’ESPAI PER A GRUPS MUNICIPALSEl
Grups Municipals d’ERC-AM i PSC-CP a l’Ajuntament de Móra d’Ebre, inscrits a
l’Ajuntament i a efectes de notificació que consten a registre EXPOSEMEn les
darreres setmanes s’ha posat en funcionament el programa Gestiona (gestor
d’expedients), que permet la introducció electrònica dels documents adreçats a
l’Ajuntament. Així, les qüestions i demandes que se’ns generen han de ser entrades
a registre via ordinador i no en paper com fins ara. D’altra banda, en moltes
ocasions se’ns generen qüestions que hem de modificar en el mateix moment.Atès
que actualment els documents s’han de generar via electrònica 
Sol·licita: Que és doti amb un ordinador el despatx per als Grups Municipals a fi i
efecte d’agilitzar la nostra tasca com a regidors.Atentament,Cinta Agné Sabaté
Dolors Gurrera RomoRegidora-portaveu GM d’ERC-AM Regidora-portaveu GM
PSC-CP 
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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