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A la seva pregunta de setembre de 2020 amb registre d’entrada
2020-E-RE-248 ens pregunta explícitament pels jocs de l’Aubadera
(2020-E-RE-192) i li responem. A l’escrit anteriorment esmentat,
vostè indica que “la resposta rebuda no respon a la nostra qüestió”.
De nou, com anteriors ocasions, no arribo a discernir si ho fa amb
mala intenció o és que simplement fuig de la veritat.
A més, també li vàrem respondre a la pregunta 2020-E-RE-37 que la
teníem pendent de resposta.
En l’escrit de l’encapçalament fa referència a les preguntes,
aquestes sí, relatives a l’afectació per grafiosi dels arbres de
l’Aubadera. Permetim que li recordi que la seva pregunta del 3 de
setembre de 2019 va ser resposta el 9 de setembre de 2019, i que a
la seva pregunta de 2 de gener de 2020 vam donar resposta el 3 de
febrer de 2020. Així doncs, queda clar que no tenim cap resposta
pendent a les seves qüestions.

De qualsevol forma, i per atendre, ara ja sí, la seva qüestió, el dia 16 de
març de 2020 hi havia prevista una visita per part de tècnics del Parc
natural del Delta de l’Ebre que es va haver d’aplaçar pel tancament de
l’administració provocada per la pandèmia de la covid19. Aquesta visita
finalment es va fer el dia 25 d’agost de 2020 en la que es va clarificar que
l’illa de l’Aubadera no forma part del sistema de la Reserva Natural de la
Fauna Salvatge de les Illes de l’Ebre, com sí que consta al galatxo ubicat en
la confluència del Barranc del Subarrech amb el Camí del Subarrech, i per
tant no hi ha cap figura de protecció definida (que es tradueix en que no hi
ha cap finançament a disposició dels ajuntaments pels tractaments).
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En resposta a la seva sol·licitud de data 16 de setembre de 2020 amb
registre d’entrada 2020-E-RE-268 en la que ens fa una sèrie d’apreciacions
sobre l’Aubadera de nou, abans de procedir a la seva resposta, li vull fer una
sèrie d’apreciacions:

AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE

Atès que l’Ajuntament no disposa de cap tècnic en medi natural s’estan
investigant les vies de assessorament i de finançament per combatre, si així
es definit pels especialistes, les possibles afectacions a l’arbrat.
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, 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 D’INFORMACIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
PSC-CP A L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE REFERENT A L’ESTAT DEL
PARATGE NATURAL DE L’AUBADERA, després dels aiguats.
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 arrel dels aiguats i ventades, produïdes pel pas de la borrasca Glòria per la
població, hem vist que a la zona de l’Aubadera, hi ha bastants arbres mig caiguts,
i branques mig penjades. S’acompanyen fotografies del dia 2/2/2020.
Que no hi ha cap senyalització que adverteixi del perill que suposen aquestes
branques.

És per això que,
DEMANA:
Que es realitzin els treballs necessaris per tal de minimitzar els riscos pels
habitants, visitants, que puguin visitar el paratge de l’Aubadera.
Que se’ns informi de quines actuacions es realitzaran.

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