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ASSUMPTE:   Deute de la Generalitat amb l’ajuntament 
 
 
Senyor,  
 
En resposta al seu escrit del 14 de febrer de 2018 amb 2018-E-RE-15 en la que 
sol·liciten “informació del deute a dia d’avui i la informació dels pagaments 
relacionats amb el deute des de l’any 2011 al 2018” m’és molt grat indicar-li 
el deute reconegut pel Departament d’Economia de la Generalitat a data 20 
de febrer és de 259.510,96€. 
 
Referent a la informació dels pagaments relacionats amb el deute des de 
l’any 2011 al 2016 la podrà trobar als arxius del seu grup municipal atès que 
és una informació que es proporciona al tancament de cada exercici i en 
concret a la Comissió Informativa de Comptes en el moment que es tracta el 
compte general que s’aprova anualment. La informació del 2017 li serà 
proporcionada en el temps i forma habitual de la Comissió. 
 
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, 20 de febrer de 2018  
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ÀLEX  DE LA  GUIA  I  FERNÁNDEZ,  actuant  com  a  representant  del  Grup  Municipal
d’ERC-AM  a  l’Ajuntament  de  Móra  d’Ebre  amb  dades  a  efectes  de  notificació  que  ja
consten a registre

EXPOSA

Que, com a Grup Municipal, ens agradaria saber l’estat del deute de la Generalitat de 

Catalunya amb l’Ajuntament de Móra d’Ebre a dia d’avui.

DEMANA

Tenint en compte l’exposat anteriorment, que se’ns faciliti la informació del deute a dia d’avui

i la informació dels pagaments, relacionats amb el deute, que la Generalitat de Catalunya ha

fet a l’ajuntament de Móra d’Ebre des de l’any 2011 fins al mes de gener del 2018.

Atentament,

Àlex de la Guia Fernández

Regidor del Grup Municipal

Móra d’Ebre, 13 de febrer de 2018


	20180220 Resposta ERC_DeuteGeneralitat _2017-E-RE-14_
	20180214_pregunta deute GenCat

