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ASSUMPTE: Neteja vora del riu zona Aubadera pel Subarrech

Senyora,
En resposta a la seva sol·licitud de data 16 de setembre de 2020 amb
registre d’entrada 2020-E-RE-265 en la que ens fa sabedors de l’estat de
l’accés a la zona de l’Aubadera des del camí del Subarrech, li faig
coneixedora que l’espai al que vostè fa referència, ja està netejat i
desbrossat.

Finalment, fer-li avinent que la situació d’aturada total provocada per la
pandèmia ha provocat que, excepcionalment, aquest any, alguns espais
naturals no s’hagin desbrossat en el moment en que habitualment es feia.
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
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Aprofito també per fer-li saber que durant l’època de navegabilitat del riu es
fa una actuació de neteja a la zona de l’Aubadera cada dilluns i cada
divendres, si bé és cert que habitualment s’accedeix des de la zona del
nàutic i no des de la zona del Subarrech. Modificarem el patró de neteja de
la brigada municipal per tal que també actuïn en aquesta zona. Finalment, i
en referència a l’alçada de les “males herbes”, és una situació que no hauria
de passar i que sols té justificació pels torns de vacances dels jardiners de la
brigada.
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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 QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSC-CP A
L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE REFERENT A LA BRUTÍCIA DE LA ZONA
D’ACCÉS PER A VIANATS DEL PARATGE DE L’AUBADERA PEL CAMÍ DE
SUBARRECH
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:
-

D’un temps ençà s’observa a la zona de l’Aubadera, zona de l’accés a vianants pel camí
de Subarrech, molta brutícia, bosses, ampolles de plàstic, llaunes, papers, canyetes, a més
de moltes males herbes que no permeten accedir baixant les escales, ..... (adjuntem
fotografies fetes el dia 14/9/2020)

-

Aquest entorn és un lloc molt agradable per anar a passejar, gaudir del bosc de ribera, tenir
l’aigua a tocar, ... i a més està inclòs dins el GR-99, per tant, i deambula moltíssima gent i
per això és llàstima tenir-ho en mal estat de neteja i conservació.
És per això que,

DEMANA:
-

Que es netegi aquesta zona, doncs és un lloc estratègic per als turistes i vilatans.

Que se’ns informi amb quina freqüència es fa el manteniment d’aquest espai i a més si
hi ha intenció de tornar a posar zona de jocs infantils, doncs ara només hi ha els pals del
gronxador.

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, 17 de setembre de 2020
Il·lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Móra d’Ebre
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