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43740 Móra d’Ebre
ASSUMPTE: Enllumenat públic Miracle Descarrega

Senyora,
En resposta a la seva qüestió del 30 de juny de 2019 amb registre d’entrada
2019-E-RE-209 en la que ens comunica que a l’alba i al capvespre part de
l’enllumenat públic del passeig Miracle Descarrega es troba encès, m’és
molt grat informar-los que aquest tram de l’enllumenat es troba controlat
per una fotocèl·lula a la que, efectivament, li calia una intervenció, que a
hores d’ara ja s’ha realitzat.

Atentament,

Joan Piñol i Mora
Alcalde-President
Móra d’Ebre, 23 de juliol de 2019

La reutilització de la informació publicada a l’apartat de transparència es realitzarà
sense necessitat d’autorització prèvia i respectant els límits establerts a
l’ordenament jurídic i, especialment els derivats de la Llei 37/2007, de 16 de
novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.
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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.

SOL·LICITUD DE REPARACIÓ / MILLORA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA PSC-CP A L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE REFERENT A L’ENLLUMENAT
DE L’AV. MIRACLE DESCARREGA I CARRER DIPUTACIÓ.
El 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 havent-se adonat que cada dia l’enllumenat de tota l’Av. Miracle Descarrega, i del C/
Diputació, en horari diürn estan enceses totes les faroles. Al matí, fins aproximadament
7:30 – 8:00, i a la tarda es posen en marxa a les 19:30, estant ara en horari d’estiu i per
tant, hi ha visibilitat complerta.

-

Que considerem que és una despesa innecessària que afecta directament als comptes
municipals.

DEMANA:
-

Que si està espatllat el programador o fotocèl·lula, es repari, o bé s’instal·li, doncs estem
segures que el cost serà inferior al que suposa cada dia, la despesa de una vintena de
lluminàries, durant almenys dues hores innecessàries de funcionament.

- S’acompanyen fotografies de les esmentades làmpades, realitzades el dia 21 de juny de
2019, a les 7:15 i 29 de juny a les 19:50.

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
Móra d’Ebre, 30 de juny de 2019
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Il·lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Móra d’Ebre
Grup Municipal PSC-PM
moradebre@socialistes.cat
http://pscmoradebre.blogspot.com/
tel. 977 402 656

