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ASSUMPTE: Retard en la entrega d’actes
Senyora,
En resposta a la seva qüestió del 19 de setembre de 2019 amb registre
d’entrada 2019-E-RE-293 en la que ens deia que “la última acta de la Junta
de Govern Local que disposa aquest grup és de data 14 d’agost i ja ha
superat a dia d’avui els 10 dies hàbils” li faig saber que segons consta en
l’arxiu informàtic d’aquest ajuntament en data 10 de setembre de 2019 es
van enviar per correu electrònic les actes 32 i 33 corresponents a les juntes
de 19 i 28 d’agost de 2019. Per aquest motiu, li demanaria més rigorositat
en les seves afirmacions que poden provocar un cert malestar en part del
personal administratiu l’Ajuntament, atès que s’està dubtant de la seva
professionalitat.
Per altra banda, li reitero el meu compromís amb l’enviament de les actes
de la Junta de Govern als diferents regidors en un termini inferior a 10 dies
hàbils després de l’aprovació de l’acta, tot i que molt puntualment pot haver
un petit retard motivat pels torns de vacances del personal de Secretaria.
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
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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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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 havent rebut resposta (4/9/19) a la nostra sol·licitud de no rebre les actes
dins el termini (registre 221 de 13/7), on ens comunica que sinó les rebem dins
al termini li comuniquem a la major urgència, doncs li fem saber que la última
acta de la Junta de Govern Local, que disposa aquest grup municipal, és de
data 14 d’agost, i ja ha superat a dia d’avui els 10 dies hàbils.
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 doni per assabentat del retard i se’ns 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, 19 de setembre de 2019
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