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ASSUMPTE:   Comissions i consells 
 
 
Senyora, 
 
En resposta a la seva petició del 23 de gener de 2018 amb RE 2018-E-RE-7 en 
la que demana informació sobre la previsió de convocatòria de les comissions 
de les que en formen part m’és molt grat informar-li que: 

• En relació al Comitè d’avaluació i seguiment del casc antic de Móra 
d’Ebre, és responsabilitat de la presidència del mateix la convocatòria, 
i aquesta recau en un representant de l’antic Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques. Per altra banda, pel que respecta a la 
informació que indica al seu escrit que està esperant, als serveis 
tècnics de l’Ajuntament no els consta de l’existència de cap pregunta 
pendent de respondre, de forma que si la fa avinent de nou, li serà 
contestada amb la major diligència. 

• En relació a la Comissió de seguiment del POUM, la darrera 
convocatòria és de setembre del 2015 en que es va tractar, 
principalment l’aprovació provisional del POUM, no havent-se convocat 
de nou al no haver hagut cap canvi significatiu en l’estat de tramitació 
del mateix. 

• En relació al Consell urbanístic del POUM, la seva figura s’estableix al 
programa de participació ciutadana del POUM (any 2006) i les seves 
funcions han quedat àmpliament superades i integrades a la Comissió 
de seguiment del POUM. 

• En relació a la Comissió de seguiment de l’aigua, la darrera 
convocatòria és de l’abril de 2014, no havent-se convocat de nou per 
no haver hagut cap qüestió de rellevant interès del servei que no s’hagi 
tractat al plenari de la corporació amb l’extensió que mereix. 

 
Per altra banda, aprofito per recordar-li que és costum d’aquest ajuntament 
tractar tots els temes destacats a la Comissió Informativa General i al Plenari 
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de la Corporació existint, a més,  l’apartat de Precs i Preguntes per qualsevol 
qüestió sobrevinguda que, en cas que requereixi d’informació extra per part 
dels serveis tècnics, s’ha tractat adequadament amb l’alcaldia i la resta de la 
corporació 
 
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, 16 de agost de 2018 
  



SOL·LICITUD  D’INFORMACIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL 
SOCIALISTA PSC-CP A L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE REFERENT A LES 
DIFERENTS COMISSIONS I CONSELLS 

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 un cop constituït el nou plenari, es van nomenar una sèrie de comissions i 
consells on se’ns nomenà titulars per assistir-hi.

- Que han transcorregut més de dos anys de legislatura i a hores d’ara, encara no 
s’han convocat:

 Comissió de seguiment de l’aigua
 Comissió de seguiment del POUM
 Consell urbanístic del POUM

- Que  només s’ha  convocat  un   cop (setembre  2015),  el  Comitè  d’avaluació  i 
seguiment del casc antic de Móra d’Ebre. On en aquesta reunió es va adquirir un 
compromís de rebre informació abans de desembre 2015. A hores d’ara, encara 
no en sabem res, tot i que vam presentar-ne una pregunta.

- Que no s’ha convocat durant aquesta legislatura cap sessió del Consell Municipal  
d’Educació. 

És per això que 

DEMANA

- Que se’ns informi quina previsió hi ha de convocatòria d’aquestes comissions, 
doncs considerem que son temes prou importants.

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,

Móra d’Ebre, 22 de gener de 2018

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

Grup Municipal PSC-CP
moradebre@socialistes.cat

http://pscmoradebre.blogspot.com/
tel. 977 402 656

http://pscmoradebre.blogspot.com/
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