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Senyora,
En resposta a la seva qüestió que ha tingut entrada el 2 de gener de 2020 i
amb número de registre 2020-E-RE-1 li comunico que la Oficina de Media
Ambient de les Terres de l’Ebre depenent del Departament de Territori i
Sostenibilitat encara no ens ha proporcionat cap resposta a la qüestió
plantejada sobre els possibles tractaments a realitzar a la zona de
l’Aubadera.

Atentament,

Alcalde-President
Móra d’Ebre, 3 de febrer de 2020
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 L’ESTAT DE L’ARBRAT DE L’ESPAI NATURA L
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 el passat 2 de setembre (2019-E-RE-265), vam presentar una sol·licitud d’informació
sobre l’estat de l’arbrat de l’aubadera.
Que vam rebre resposta el 9/10/19, on se’ns comunicava que havien traslladat la nostra
qüestió al Departament de Territori i Sostenibilitat perquè els informessin de les actuacions
a prendre, donat que l’Aubadera forma part dels Espais Naturals de protecció especial de
la Generalitat de Catalunya.
DEMANA:
Que se’ns informi si ja han rebut resposta a la qüestió plantejada del Departament de
Territori i Sostenibilitat. I quina ha estat aquesta, a més de quines actuacions es duran a
terme.

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 gener de 2020

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