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ASSUMPTE:   Factures honoraris INCASÒL 
 
 
Senyora, 
 
En resposta a la seva petició del 23 de gener de 2018 amb RE 2018-E-RE-6 en 
la que demana informació sobre la facturació dels honoraris de l’INCASÒL en 
la seva gestió en les obres de la façana fluvial, m’és molt grat remetre-la al 
punt 5.2 de l’encàrrec de l’Ajuntament de Móra d’Ebre a l’INCASÒL, aprovat 
per unanimitat al ple extraordinari i urgent de la corporació de data 15 de 
març de 2017 
 
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 
FACTURES ADOS

Na Dolors GurreraRomo , 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 hem vist a l’ADO de l’acta núm. 45 de la JGL del dia 13 de novembre 2017 
dos factures de Incasòl, repetides amb el mateix concepte i quantitat, però de dates 
diferents, que són les següents:

 Fra. núm. de registre 001181 del 20% d’honoraris per la façana fluvial 
actuació 1 per un import de 14.778.34€

 Fra. núm. de registre 002149 del 20% d’honoraris per la façana fluvial 
actuació 1 per un import de 14.778.34€

 Fra. núm. de registre 001183 del 20% d’honoraris per la façana fluvial 
actuació 2 per un import de 17.877,02€

 Fra. núm. de registre 002150 del 20% d’honoraris per la façana fluvial 
actuació 2 per un import de 17.877,02€

És per això que 

DEMANA

- Que se’ns informi si es tracta d’una duplicitat o de quina manera estan distribuïts 
el  pagament dels honoraris a Incasòl per la seva gestió en les obres de la façana 
fluvial.

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
moradebre@socialistes.cat
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