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: Raval de Jesús

En resposta a la seva sol·licitud de data 16 de setembre de 2020 amb
registre d’entrada 2020-E-RE-267 en la que ens pregunta sobre el Raval de
Jesús, abans de procedir a la seva resposta, li vull fer una sèrie de
puntualitzacions:

Afirma al seu text que no van rebre resposta a la seva pregunta
2019-E-RE-280 de 8 de setembre de 2019. Això és una afirmació
falsa i desconec si la fa per omissió o per mala voluntat. Se li va
respondre adequadament en data 27 de setembre de 2019 i registre
de sortida 2019-S-RE-560. En poques paraules li dèiem que l’informe
del tècnic estava a la seva disposició als serveis d’urbanisme i que
ens aportéssim les propostes que considerin.

Afirma també al seu text que no vam contestar a la seva pregunta
2019-E-RE-385 de desembre de 2019, i de nou està faltant a la
veritat. Aquesta pregunta, tenia a veure amb el cost de la festa
major i era exactament la mateixa que la 2019-E-RE-383.
De les dues afirmacions anteriors li aporto les probes documentals que fan
evident que vostè, de nou, ha comès una errada important al jutjar aquest
equip de govern, ja que mai li hem faltat a la entrega de la informació que
vostè demana, però també cal que vostè prengui el temps i apliqui la
seriositat mínima per analitzar les respostes que rep i per assegurar que ha
fet les preguntes que vol fer, i no les que s’imagina que ha fet.
Finalment dir-li que soc coneixedor que ja ha consultat l’expedient del Raval
de Jesús, pel que dono la situació per tancada i li commino, de nou i com ja
vaig fer en la resposta del 27 de setembre de 2019, que si té cap aportació
o proposta a fer ens la faci arribar i que aquesta estigui valorada tècnica i
econòmicament.
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
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Senyora,

AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE

Alcalde-President
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge.
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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 RESPOSTA REBUDA RAVAL DE
JESÚS.
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 em rebut un document amb unes quantes respostes de tot el que teníem pendent, ERE-248, de 10/9/20.

-

D’aquest document volem fer unes consideracions, concretament en el primer punt on fa
referència a l’Estat del Raval de Jesús, només fer constar que hem presentat a registre 3
vegades el mal estat del carrer, i se’ns ha anat dient que s’ho mirarien els tècnics,... A
continuació li relacionem els comunicacions i respostes:
2019-E-RE-231 de 22/7/19, ens contesten el 6/9/19, que els tècnics faran un informe.
2019-E-RE-280 de 8/9/19, és una contra resposta a la seva contestació. No tenim cap
informació
2019-E-RE-385 de 4/12/2019, on preguntàvem si ja es disposava de l’esmentat informe i
sinó era així que ens avisessin quan el poguéssim anar a consultar.
Ara en l’escrit de resposta, resulta que segons vostès aquest informe ja està a la nostra
disposició al Departament d’Urbanisme. Per tant, deduïm que si no haguéssim entrat
aquesta tercera sol·licitud, encara no ens haurien avisat de què ja podem fer-ne la consulta.

És per això que,
DEMANA:
-

Que es tingui en compte que les regidores tenim el dret d’accés a la informació, i que se’ns
respongui, o se’ns avisi, envers les qüestions que es plantegen.

-

Que si se’ns hagués avisat tant aviat podíem fer la gestió, potser haguéssim pogut fer-ne
alguna proposta.

-

Que facin un seguiment de l’estat del carrer, doncs cada cop està més enfonsat.

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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