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ASSUMPTE: Estat arbrat Aubadera
Senyora,
En resposta a la seva qüestió del 2 de setembre de 2019 amb registre
d’entrada 2019-E-RE-265 en la que ens demana informació sobre l’estat de
l’arbrat de l’Illa de l’Aubadera, li informo que, com una bona part de l’arbrat
de la Ribera d’Ebre que està proper al riu, està afectat per la grafiosi de
l’olm i que, efectivament, l’Ajuntament ha realitzat algun tractament.
Com vostè sap, l’Illa de l’Aubadera forma part dels Espais naturals de
protecció especial de la Generalitat de Catalunya, concretament com
Reserva Natural de Fauna Salvatge de les Illes de l’Ebre, i per aquest motiu
hem traslladat la seva qüestió al Departament de Territori i Sostenibilitat per
a que ens informin de les actuacions que tenen previstes realitzar al
respecte.
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, 9 de octubre 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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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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SOL·LICITUD QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSC-CP A
L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE ENVERS L’ESTAT DE L’ARBRAT DE L’ESPAI NATURAL
DE L’AUBADERA.
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 hem observat el mal estat en que es troba l’arbrat de l’aubadera. Pensem que
possiblement per malaltia dels mateixos, i ens consta que fa un temps es feien uns
tractaments als mateixos.
Que acompanya fotografies del dia 26 d’agost, on es pot visualitzar l’estat d’una gran part
dels arbres.

DEMANA:
Que se’ns informi a què és degut aquest mal estat, i si es fa el tractament que correspon.

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
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