AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE

DEPARTAMENT
D’ORIGEN

RESPONSABLE

Alcaldia
DESTINATARI

REF. NOSTRA

REF. VOSTRA

REGISTRE

Sra. Montserrat Latorre Pasanau
PSC
Carrer Miquel Rojals 2, local 3
43740 Móra d’Ebre
ASSUMPTE: Actes Junta de Govern Local
Senyora,

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.
Atentament,

Joan Piñol i Mora
Alcalde-President
Móra d’Ebre, 4 de setembre 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
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En resposta a la seva qüestió del 13 de juliol de 2019 amb registre
d’entrada 2019-E-RE-221 en la que demana que les actes de la Junta de
Govern Local li siguin entregades segons la normativa reguladora a l’article
113.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals, m’és molt grat dir-li que no puc més que donar-li la raó que els grups
municipals tenen el dret i el deure de conèixer el contingut de les actes de
la Junta de Govern Local abans de 10 dies hàbils després de l’aprovació de
la mateixa. Diverses qüestions organitzatives han provocat aquest
desgraciat retard, però puc confirmar-li que ja s’han posat totes les mesures
que estan a les meves mans per redreçar-ho. Aprofito també per demanar-li
que si aquesta situació es repeteix en el temps, m’ho comuniqui a la major
urgència.
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l’ordenament jurídic i, especialment els derivats de la Llei 37/2007, de 16 de
novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

SOL·LICITUD QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSC-CP A
L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE ENVERS LA NO REBUDA D’ACTES DE LES
JUNTES DE GOVERN LOCAL.
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 la última acta de la Junta de Govern Local, que disposa aquest grup
municipal, és de data 20 de maig de 2019, i va ser rebuda el passat 10 de juny
de 2019.
Que atenent el que disposa el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals en el seu article 113.1.b, que “en el termini de deu dies
s’haurà de trametre a tots els membres de la corporació còpia de l’acta”.
Que el retard en el lliurament de les actes de Junta de Govern en els terminis
aprovats incompleix la llei i la normativa vigent, i dificulta la tasca de control i
fiscalització del grup socialista.

És per això que,
DEMANA:
Que es lliuri als membres del Grup Municipal Socialista còpia de les actes de la
Junta de Govern Local amb els terminis establerts en la legislació vigent.

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, 13 de juliol de 2019

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

