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ASSUMPTE: Neteja vora del riu zona mercat
Senyora,
En resposta a la seva sol·licitud de data 17 de setembre de 2020 amb
registre d’entrada 2020-E-RE-269 en la que emet una opinió no basada en el
coneixement dels fets sobre la neteja a la zona de l’Illa de Saurí fent esment
a la neteja a la zona del Passeig del Pont i a un altre escrit del seu grup
municipal, li faig coneixedora que l’espai al que vostè fa referència, ja està
netejat.

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.
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 també per fer-li saber que la neteja de la vora del riu no té una
periodicitat prefixada, tot i que habitualment es fa una actuació en
profunditat un cop cada trimestre i diverses feines de manteniment entre
aquestes.

CONTRARESPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSCCP A L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE REFERENT A LA BRUTÍCIA DE LA
LLERA DEL RIU DE LA ILLA DE SAURÍ.
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 havent rebut resposta a la nostra sol·licitud 2020-E-RE-204, envers la brutícia
del voral de l’Illa de Saurí, on ens diuen que ho traslladen al gestor del mercat
municipal. Sincerament, creiem que no és qüestió d’ell, ja que només cal veure en
l’estat que es troba la zona del passeig del pont, en l’escrit que acabem de
presentar, i en aquell espai no es fa mercat.

És per això que,
DEMANA:
-

Que es netegi aquesta zona, doncs és un punt d’entrada a la població, i els
visitants és de les primers espais que visualitzen, i està donant mala imatge en
aquests moments.

-

Que es faci un control per esbrinar a què respon a què no estigui en bones
condicions d’higiene i neteja.

Que se’ns informi amb quina freqüència es netegen els vorals del riu, donat que
no és el primer cop que comuniquem el mal estat de l’espai.

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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