AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE

DEPARTAMENT
D’ORIGEN

RESPONSABLE

REF. NOSTRA

REF. VOSTRA

Alcaldia
REGISTRE

DESTINATARI
Sra. Dolors Gurrera Romo
PSC
Carrer Miquel Rojals 2, local 3
43740 Móra d’Ebre
ASSUMPTE: Expedient SOMFETS

Senyora,
En resposta a la seva sol·licitud de data 24 de març de 2021 amb registre d’entrada 2021-E-RE-124 que
complementa i amplia la petició del 31 de desembre de 2020 amb registre d’entrada 2020-E-RE-401,
m’és molt grat demanar-li que demani hora a la Secretaria General d’aquest ajuntament per la consulta de
l’expedient.
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, 29 de març de 2021
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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SOL·LICITUD QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSC-CP
A L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE REFERENT A L’EXPEDIENT 939/2020.
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 31/12/21, E-RE 401, vam sol·licitar:
Que hem llegit a l’acta 33, de 31 d’agost, que l’empresa SOMFETS, SL, ha
presentat un dossier per a la transició ecològica, i que el Consell de
Govern Municipal, li ha donat suport.
- Que a hores d’ara encara no se’ns ha lliurat còpia ni concedit hora per
anar a consultar-ho (tal i com vam demanar).
- Que a l’acta 44, s’informa que la URV també ha engegat la Plataforma
Hidrogen Verd Catalunya, i que per part d’aquest Ajuntament s’ha signat el
compromís de contribuir-hi.
És per això que,
DEMANA:
- Que se’ns lliuri còpia o bé, es pugui consultar els dos expedients, tant el
de SOMFETS com el de la Plataforma Hidrogen Verd Catalunya de la
URV.
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, 24 de març de 2021
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moradebre@socialistes.cat
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tel. 977 402 656

Il·lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Móra d’Ebre
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SOL·LICITUD QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSC-CP
A L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE REFERENT A L’EXPEDIENT 939/2020.
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 hem llegit a l’acta 33, de 31 d’agost, que l’empresa SOMFETS, SL, ha
presentat un dossier per a la transició ecològica, i que el Consell de Govern
Municipal, li ha donat suport.
És per això que,
DEMANA:
-

Que se’ns faciliti una còpia d’aquest dossier, o bé accedir a la consulta del
mateix.

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, 31 de setembre de 2020
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