
AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE 
 

 
 

 

 

Plaça de Baix, 1 | 43740 Móra d’Ebre | Tel.  977.400.012 | Fax. 977.400.955 

e-mail  ajuntament@moradebre.cat  | http://www.moradebre.cat 

 

DEPARTAMENT 

D’ORIGEN 

Alcaldia   

RESPONSABLE 

 

REF. NOSTRA REF. VOSTRA  

DESTINATARI 

 

Grup Municipal PSC 

C. Miquel Rojals 2, local 3  

43740 Móra d’Ebre 

REGISTRE 

 

 

 

 

 

ASSUMPTE:   Informació a la web 

 

Senyora, 

 

En resposta a la seva petició del 15 de juliol de 2018 amb registre d’entrada 2018-E-RE-91 en 

que demana l’actualització de determinades informació a la web municipal, m’és molt grat 

comunicar-li que ja està actualitzada en el que respecta a la declaració de béns i d’activitats. 

L’actualització de l’agenda de l’alcalde està pendent d’unes darreres modificacions tècniques a la 

web. 

 

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. 

 

Per últim, recordar que l’incompliment d’aquesta obligació pot comportar responsabilitats de tot 

ordre, fins i tot penals. 

 

Atentament, 

 

 

 

 

 

Joan Piñol i Mora 

Alcalde-President 

Móra d’Ebre, 15 de gener de 2019 
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RESPOSTA A LA SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ QUE VA PRESENTAR EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA PSC-CP A L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE REFERENT LA 

INFORMACIÓ CURRICULAR I DELS BENS DELS MEMBRES DEL CONSISTORI A LA WEB 

MUNICIPAL 

 

Na Dolors Gurrera Romo, portaveu del 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  

 

- Referent la  resposta a la nostra sol·licitud del dia  4 de juny de 2018 amb registre d’entrada 

2018-E-RE-61, del dia 9 de juliol de 2018,  tot i que  agraïm la voluntat expressada de posar al 

dia la informació que sol·licitem  a la web municipal, entenem que  aquesta informació ja es a 

la seva disposició,  ja que vam presentar la declaració de bens abans de la presa del càrrec de 

regidor, i que, com es mencionava en la documentació presentada, s’està en l’obligació de 

informar de qualsevol variació en la declaració. 

 

- Per tant, si ningú ha informat de variacions,  la declaració presentada al principi d‘aquesta 

legislatura és vàlida i es la que hauria de estar publicada a la web de transparència. 

 

- Aprofitem per demanar, ja que hi ha la voluntat de complir amb la llei de transparència i 

actualitzar la informació, la publicació de l’agenda de l’alcalde i dels regidors de l’equip de 

govern, tal i com també estableix aquesta llei. 

És per això que  

 

DEMANA 

 

- Que es publiquin els bens i incompatibilitats tal i com es van declarar al principi de la 

legislatura, ja que en el cas que no hagin hagut comunicacions de variacions, és vàlida i 

actualitzada. 

 

- Que es publiqui l’agenda del alcalde i dels regidors de l’equip de govern a la web de 

transparència. 

 

 

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 

 

Atentament, 

 

 

 

Móra d’Ebre, 15 de juliol  de 2018 

 

Il·lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Móra d’Ebre 
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