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Sra. Montserrat Latorre Pasanau
PSC
Carrer Miquel Rojals 2, local 3
43740 Móra d’Ebre
ASSUMPTE: Llum contenidors Passeig de la Ràdio
Senyora,
En resposta a la seva qüestió del 2 de setembre de 2019 amb registre
d’entrada 2019-E-RE-264 en la que ens informa sobre la il·luminació a l’illa
de contenidors del passeig de la ràdio, m’és molt grat dir-li que té vostè tota
la raó i que he donat les instruccions oportunes a la regidoria d’Obres i
Serveis per tal que a la major celeritat possible, considerant que
l’electricista municipal està de vacances, s’instal·li un fanal al lloc que vostè
ens indica. Aprofito també per agrair-li la seva col·laboració en aquest
particular.

Atentament,

Joan Piñol i Mora
Alcalde-President
Móra d’Ebre, 20 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
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 QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSC-CP A
L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE ENVERS LA ILUMINACIÓ AL TRAM FINAL DEL PASSEIG
RÀDIO.
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 fa uns mesos han finalitzat les obres de l’aparcament de la democràcia, i quan vam
anar a consultar el projecte, vam comentar que en el punt dels contenidors estava fosc i
que es podria aprofitar per a il·luminar-ho. La resposta va ser que es tindria en compte.
Que un cop finalitzades les obres, observem que no es va tenir en compte la nostra
proposta de millora, i que encara a quedat més fosc l’espai, complicant als veïns i veïnes
l’anar a llençar la brossa, alhora que genera un punt fosc quan a seguretat ciutadana.
Que acompanyem fotografies del dia 26/8/19 de les 22:15.

DEMANA:
Que s’esmeni el problema de l’enllumenat de l’esmentat espai públic de la població.

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, 2 de setembre de 2019

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