AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE
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Alcaldia
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REGISTRE

Sra. Montserrat Latorre Pasanau
PSC
Carrer Miquel Rojals 2, local 3
43740 Móra d’Ebre
ASSUMPTE: Treballs manteniment piscina. Ordenança reguladora de
sorolls
Senyora,

Per altra banda, puc confirmar-li que aquest ajuntament no ha rebut cap
queixa de veïns del carrer Ribera d’Ebre i que us agrairíem que ens les feu
arribar per tal d’adreçar-los adequadament la resposta a la seva queixa.
Finalment, d’ara en endavant pregarem ens indiquin noms i cognoms de les
persones que s’adrecen amb queixes a vostès ja que en cada inici de
legislatura observem el fet insòlit, sobretot amb els nous regidors i caps de
grup, que la població inexplicablement deixa d’avisar puntual i habitualment
a la Policia Local, per fer-ho als nous electes. Aquest fet, que no ens passa
desapercebut, és tant o més estrany ja que quan demanem identificacions,
no apareix cap.
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-232 en la que reclama que els treballs de talla-gespa a
la piscina s’ajustin al que regula l’article 21.1. de l’Ordenança Reguladora
del Control de Sorolls, m’és molt grat dir-li que determinades feines de
manteniment requereixen fer-se a hores en que la calor i la mosca negra no
afectin excessivament al personal que la realitza, com és tallar la gespa,
trobant-se regulada aquesta eventualitat a l’article 21.2 de l’Ordenança que
vostè esmenta “S’exceptuen de la prohibició de treballar en hores
nocturnes les obres urgents, per raons de necessitat o perill, o aquelles
que, pels seus inconvenients, no puguin fer-se de dia. El treball nocturn
haurà de ser autoritzat expressament per l'autoritat municipal, que
determinarà els límits sonors que haurà de complir.”.

AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE

Joan Piñol i Mora
Alcalde-President
Móra d’Ebre, 3 de setembre de 2019
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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 AL SOROLLS PELS TREBALLS DE
MANTENIMENT A LA PISCINA DESCOBERTA.

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 queixes de veïns del carrer Ribera d’Ebre, pels treballs de manteniment
i conservació de l’espai de les piscines municipals descobertes, i tenint en compte el que
regula l’Ordenança Municipal sobre el control de la contaminació del medi urbà per causa
de sorolls, article 21.1, que els treballs es realitzaran entre les 8:00 i les 22:00

-

Que els treballs amb màquina talla-gespa, comencen a les 6:15 a 6:30 del matí, en horari
de descans de les veïnes i veïns.

És per això que,
DEMANA:
-

Que s’ajustin els treballs de manteniment a les hores que recull l’esmentada Ordenança,
i que no afecti al descans de la població.

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

Grup Municipal PSC-PM
moradebre@socialistes.cat
http://pscmoradebre.blogspot.com/
tel. 977 402 656

