
AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE

DEPARTAME
NT 
D’ORIGEN
Alcaldia  

RESPONSABLE REF. NOSTRA REF. 
VOSTRA 

DESTINATARI

Grup Municipal PSC
C. Miquel Rojals 2, local 3 
43740 Móra d’Ebre

REGISTRE

ASSUMPTE:   Pagament dietes

Senyores, 

En resposta al seu escrit del 23 de gener de 2018 amb 2018-E-RE-4 
en la que sol·liciten “els càrrecs desglossats dels anteriors conceptes, 
així  com  els  moviments  del  teletac  municipal”  m’és  molt  grat 
adjuntar-los.

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, document signat electrònicament

Plaça de Baix, 1      43740 Móra d’Ebre      Tel.  977 40 00 12       Fax 977 40 09 55      Cif núm. P 4309400 B
e-mail  aj.moradebre@altanet.org
http://www.moradebre.altanet.org
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SOL·LICITUD QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (GMS)  A 
L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE REFERENT  LES DIETES PERSONALS I 
DE LOCOMOCIÓ DEL  Sr. JOAN PIÑOL MORA

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 a l’ADO de l’acta de la JGL núm. 20 de 2017 hem vist el pagament de  
les dietes de setembre a desembre  de 2016 per un total de 1.965,70€ del Sr.  
Joan Piñol Mora

- Que a l’ADO de l’acta de la JGL núm. 21  de 2017, hem vist el pagament de 
les dietes de gener a maig  del 2017 per un total de 2.145€ del Sr. Joan Piñol 
Mora

- Que a l’ADO de l’acta de la JGL núm. 45 de 2017  , hem vist el pagament 
de les dietes de maig a novembre del 2017 per un total de 1.591,55€ del Sr. 
Joan Piñol Mora

DEMANA

- Que  se’ns  faci  arribar  per  escrit  els  càrrecs  desglossats  dels  anteriors  
conceptes,  així  com els  moviments  del  teletac  municipal  durant  aquests 
períodes.

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-PM
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