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ASSUMPTE:   Protocol municipal (2017-E-RE-11) 
 
 
Senyora,  
 
En resposta a la seva petició en que demanen diversos aspectes sobre el 
protocol de l’ajuntament, m’és molt grat informar-li que ens basem en el 
Real decreto 2099/1983, en el Decret de la Generalitat 189/1981 de 2 de 
juliol i en les normes no escrites de protocol municipal històricament 
acceptades i compartides al municipi. 
 
Pel que respecta als “actes organitzats per entitats del municipi i que 
conviden a tot l’ajuntament, no se’ns ha informat” li demano que m’indiqui 
quina invitació s’ha rebut a l’ajuntament i no ha estat diligentment 
comunicada. Una altra qüestió diferent és que vostès esperin una invitació 
específica a un esdeveniment quan la convocatòria que fa la entitat és oberta 
a tota la població. 
 
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 en el seu nom. 
 
Atentament, 



AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE 
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Joan Piñol i Mora 
Alcalde-President 
Móra d’Ebre, 7 de setembre de 2017  



 

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP I 

EL GRUP MUNICIPAL ERC-AM A L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE 

REFERENT AL  PROTOCOL ESTABLERT PER CONVIDAR I/O INFORMAR A 

L’OPOSICIÓ PER L’ASSISTÈNCIA ALS ACTES MUNICIPALS I ALS ACTES 

D’ENTITATS LOCALS  
 

Na Dolors Gurrera Romo  portaveu del Grup Municipal Socialista, i Cinta Agné Sabaté 

portaveu del grup municipal d’ERC  a l’Ajuntament de Móra d’Ebre, amb dades a efectes 

d’identificació i comunicació registrades a l’arxiu de l’ajuntament 

 

 

EXPOSEN  

 

- Que entenem que als actes organitzats per entitats locals sols es convida a 

l’oposició si la entitat així ho demana, tot i que en alguns casos ens hem trobat que 

algunes entitats han convidat a tot l’ajuntament i no s’ha dit res a l’oposició. Ho 

sabem perquè ens ho han dit les propies entitats.   

- Que pensem que per alguns dels  actes organitzats directament per l’ajuntament, 

no cal convidar  a l’oposició, ja que també en formem part, però sí informar-nos 

del protocol amb temps suficient per poder-hi assistir. 

- Hem observat que en certs actes, volem creure que per la seva importància,  se’ns 

convida i se’ns tracta  per igual que a la resta de regidors, però en altres que 

considerem també importants no se’ns tracta de la mateixa manera. 

- Que han hagut actes municipals organitzats per la regidoria  de cultura en els que 

hem tingut que demanar directament la informació, a l’últim moment, al no rebre 

cap informació al respecte, i ens ha donat la impressió que de no haver-ho 

preguntat no se’ns hagués informat . 

- Que han hagut actes municipals organitzats per la regidoria d’esport dels quals 

hem tingut coneixement per les xarxes socials, on es parlava de l’assistència de tot 

l’ajuntament, sense que l’oposició n’estigués informada. 

- Que en preguntar en alguna ocasió del perquè no s’ha convidat o informat a 

l’oposició, se’ns ha respost “ convidem a qui volem”, deixant clar que en certes 

ocasions no se’ns considera part del consistori i que, entenem,  depèn d’una 

voluntat manifestada segons l’acte organitzat. 

 

 

És per això que  

 

 

DEMANA 

 

- Que se’ns informi quin és el protocol establert per decidir a quins actes municipals 

organitzats directament per l’ajuntament o com col·laborador,  es convida  o 

s’informa a l’oposició, i a quins tipus d’actes no es pensa ni convidar-nos  ni 

informar-nos  i  que sols es té previst l’assistència de l’equip de govern.  

- Que se’ns informi perquè als actes organitzats per entitats del municipi  i que 

conviden a tot l’ajuntament, no se’ns ha informat. 
 



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                                                    Cinta Agné Sabaté 

Portaveu grup municipal PSC-CP                                  Portaveu grup municipal ERC-AM 

 

 

 

 

 

 

 

Móra d’Ebre, 27  d’agost de  2017 

 

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