NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

1581/2019

La junta de govern local

Us notifiquem que en la sessió celebrada el 27 / de febrer / 2020 s’adoptà l’acord
següent:
Expedient 1581/2019. Dret d'Accés dels Càrrecs Públics
Expedient núm.: 1581/2019
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Dret d'Accés dels Càrrecs Públics
Interessat: MONTSERRAT LATORRE PASANAU
2019-E-RE-384
Vist que, amb data 04/12/2019 es va sol·licitar per part de la Sra. Montserrat Latorre
Pasanau, en representació del Grup Municipal Socialista PSC-CP, com a regidora
d'aquest ajuntament, l'accés a la informació que consta en aquesta Corporació
referent el cost del servei de la Festa Major, així com si totes les despeses han estat
reconegudes o falten per comptabilitzar.

A la vista del Decret 2019-0049, de 21 de juny, de delegació de competències en la
Junta de Govern Local.
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 27 de febrer de
2020,
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
PRIMER. Permetre l'accés a la informació sol·licitada.
SEGON. En resposta a la seva qüestió informar-li que el cost del servei de la Festa
Major ha estat de 171.796,78 euros, distribuint-se en diverses partides, no quedant
per part dels serveis econòmics de l’Ajuntament cap factura pendent de
comptabilitzar.
TERCER. Deixar constància en l'expedient de l'accés efectiu que es lliuri.
QUART. Notificar a la interessada aquest acord tal com estableix en l'article 40 de la
Ajuntament de Móra d'Ebre
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Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb l’establert a l'article 21.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

Contra la present Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar
alternativament recurs de reposició potestatiu davant d'aquest òrgan, en el termini d'un
mes a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar
directament
recurs
contenciós-administratiu,
davant
el
Jutjat
del
Contenciós-Administratiu d'aquesta Província, en el termini de dos mesos, a comptar
des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si
s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs
contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la
seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui interposar Vè.
qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

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: Cost Festa Major

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, 20 de desembre de 2019
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En resposta a la seva qüestió que ha tingut entrada el 4 de desembre de
2019 i amb número de registre 2019-E-RE-383, data a partir de la qual
s’inicia el còmput per resoldre i notificar la resolució per part de la Junta de
Govern Local (decret 2019-0049 de 21 de juny), aprofito per agrair-li el seu
compromís amb la transparència, però ateses les dates en les que ens
trobem i que la recopilació de la informació que vostè ens demana és
feixuga d’obtenir, trigarem uns dies en poder donar-li resposta, sempre molt
lluny dels 3 mesos que ens dona de termini màxim l’article 21 de la llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Tant bon punt la informació la tinguem
recopilada, li farem arribar per donar resposta a la seva petició.
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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.

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSC-CP
A L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE SOBRE LA FESTA MAJOR 2019
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 llegint les actes de les JGL rebudes fins a la data (última la 44), es veuen de forma
dispersa diverses factures del cost de la Festa Major.
Que en el seu dret d’accés a la informació

-

DEMANA:
-

Que se’ns informi de quin ha estat el cost final de la Festa Major, tenint en compte si hi
ha més d’una partida que hi faci referència. I que se’ns respongui si totes les despeses
han estat reconegudes, o bé encara en falten per comptabilitzar.

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, 4 de desembre 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

