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ASSUMPTE:   Mur cementiri 
 
 
Senyora, 
 
En resposta a la seva petició de l’11 de juny de 2018 amb registre d’entrada 
2018-E-RE-68, m’és molt grat comunicar-li que, com vostè sap, hi ha partida 
pressupostària dedicada a tal fi i que la feina s’executarà abans del 31 de 
desembre de 2018. 
 
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 
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SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA PSC-CP A L’AJUNTAMENT 

DE MÓRA D’EBRE REFERENT LA PREVISIÓ D’ARRANJAMENT DEL MUR DEL CEMENTERI 

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, es va acordar pels pressupostos del 2017 que s’arranjaria la part del mur del 

cementeri que està en mal estat i el canvi de les escales mòbils.  

- Durant l’any 2017, es va realitzar el canvi de les escales per altres més adequades, 

però  a la nostra petició de realitzar l’obra del mur se’ns va dir que no es feia 

perquè esperaven una resposta del propietari del terreny adossat al cementeri per 

intentar comprar-lo  i realitzar un arranjament més integral. 

- Que a les converses mantingudes pels pressupostos del 2018, vam tornar a 

demanar que es realitzés aquesta obra, i es va acceptar. 

- Que estem quasi a meitat any i encara no sabem la previsió per realitzar-la 

És per això que  

 

  DEMANA 
 

- Que se’ns informi de quina és la previsió per realitzar l’obra d’arranjament del mur 

del cementeri que venim demanant des de el 2016, i que aquest govern es va 

comprometre a realitzar-la durant el 2017, en primer lloc i, després, durant aquest 

any 2018. 

 

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 

 

 

 

Móra d’Ebre, 11 de juny de  2018 

 

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