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: Punts de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics
Senyora,

Aprofito la seva pregunta en que a la part expositiva diu que “enmig de la
campanya electoral de les darreres eleccions municipals, es van instal·lar
dos punts de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics” per recordar-li que a
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, secció
4ª, article 50, apartat 3 que regula la publicitat i les actuacions dels poders
públics durant la campanya electoral autoritza explícitament el que vostè
esmenta “queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras
o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la
denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan
entrar en funcionamiento en dicho periodo”.
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,
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En resposta a la seva qüestió del 22 de juliol de 2019 amb registre
d’entrada 2019-E-RE-233 en la que demana diverses informacions sobre els
Punts de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics, m’és molt grat dir-li que:
 El Punt de recàrrega es va instal·lar quan l’empresa ETECNIC
MOVILIDAD ELÉCTRICA, contractada pel Consell Comarcal, va tenir
realitzada la instal·lació in-situ i disponible l’equip de recàrrega per
part del proveïdor; amb la consideració afegida que la instal·lació
havia d’estar feta abans del 23 d’abril de 2019 per no perdre la
subvenció concedida per l’ICAEN.
 El Punt de recàrrega no està actualment operatiu perquè l’empresa
ENDESA no ha executat l’estesa subterrània des del CT fins al punt de
subministrament, treballs que està previst s’iniciïn la primera
quinzena del mes de setembre. Un cop ENDESA finalitzi la feina,
entrarà en funcionament la instal·lació.

AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE

Joan Piñol i Mora
Alcalde-President
Móra d’Ebre, 3 de setembre de 2019

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

Codi Validació: 3T46TL46ASGNS6JC7SP4RJQZZ | Verificació: http://moradebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

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 AL FUNCIONAMENT DELS PUNTS DE
RECARREGA RÀPIDA DE VEHICLES ELÈCTRICS DE L’AV. COMARQUES CATALANES.

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 enmig de la campanya electoral de les darreres eleccions municipals, es van instal·lar
dos punts de recarrega ràpida per a vehicles elèctrics a l’Av. Comarques Catalanes.

-

Que a data d’avui, aquests elements, encara no estan en funcionament.

És per això que,
DEMANA:
-

Que se’ns informi, per escrit, de:
o
o

Quin és el motiu perquè els mateixos no estiguin a disposició de les usuàries i
usuaris.
Quin és el calendari, perquè es posin en funcionament

- Proposem que sinó funcionen, es posi un cartell avisador de fora de servei.

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, 21 de juliol de 2019

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