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Transparència i gestió
Fa un any inauguràvem aquest butlletí municipal mo-
guts per la necessitat de millorar la comunicació entre 
les administracions públiques i els ciutadans. I des de 
llavors, aquesta necessitat no ha fet més que augmen-
tar. 

Precisament perquè són temps difícils cal fer un esforç 
de transparència. Això no vol dir decisions populistes 
buides de contingut, sinó explicar sense embuts ni fi-
ligranes què s’està fent des de l’Ajuntament, i per què. 
Transparència significa que els morencs i morenques 
puguin conèixer bé la gestió que s’està duent a terme, i 
els motius que porten a cada decisió. Només així la ciu-
tadania pot avaluar, sigui en el sentit que sigui, la tasca 
dels seus representants electes.

Per això, en aquest número del butlletí municipal hi 
podreu trobar, entre altres coses, informació sobre els 
projectes i iniciatives més rellevants que hem impulsat 
o facilitat des de l’Ajuntament el darrer any, a més de 
noticies sobre empreses i iniciatives que  porten el nom 
de Móra més enllà de les nostres terres. No hi falta tam-
poc l’espai d’expressió dels grups municipals, impres-
cindible per a la pluralitat i la transparència.

Des de l’Equip de Govern s’està fent, en totes les àrees, 
un gran esforç per tal de poder tirar endavant projectes 
i accions, tenint en compte que la conducció de les fi-
nances municipals ens obliga a ser extraordinàriament 
curosos en la manera com gestionem. Per això bus-
quem totes les maneres per fer el màxim possible al mí-
nim cost, i quan podem, a cost zero. Estem centrant els 
esforços en fer la gestió més eficient possible, i alhora la 
més transparent, explicant el perquè de les coses sense 
deixar res al tinter.

Us convido doncs a que conegueu la feina que s’està 
fent, i a que si teniu alguna cosa a dir-hi, no dubteu a fer 
servir els canals de comunicació i participació de que 
disposem, ja sigui mitjançant la renovada web muni-
cipal, el facebook o el twitter, o adreçant-vos directa-
ment en persona a l’Ajuntament.

nous serveis
Nous tràmits al web de l’Ajuntament 
Des de el passat dia 18 d’abril, el web de l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre ja disposa de noves aplicacions per efectuar tràmits digi-
talment. Aquestes aplicacions estan repartides en quatre blocs 
que són: “La teva administració”, “Documents personals”, “Habi-
tatge i via pública” i “Trànsit vehicles i transport”, i que sumen 
un total de 16 nous tràmits que es poden fer a traves del web.

Facilitar i agilitzar les peticions i sol·licituds dels ciutadans és 
l’objectiu amb la qual s’han instal·lat aquest nous tràmits. Així 
doncs, qualsevol persona desde casa seva pot accedir des del 
web per efectuar les peticions directament a l’Ajuntament.

En aquestes noves aplicacions podem trobar tràmits com: Cita 
amb càrrec electe o tècnic, Bústia d’Alcaldia, Alta o canvi de do-
micili al padró municipal d’habitants, Recollida de mobles i tras-
tos vells al carrer, Retirada de vehicles de la via pública...entre 
d’altres.

Podeu visitar el web municipal a www.moradebre.cat

Recollida d’oli domèstic usat

L’Ajuntament de Móra d’Ebre, amb el suport de la Diputació de 
Tarragona, va iniciar l’agost de 2012 la recollida selectiva de l’oli 
domèstic usat. Aquesta iniciativa té com a objectiu afavorir la 
recollida de l’oli que generem a les llars per tal de reduir la con-
taminació de l’aigua del sòl. L’oli domèstic usat, quan es llença a 
la brossa o s’aboca a la pica o al wàter, és un residu que contami-
na greument les aigües residuals urbanes, dificulta i encareix la 
depuració d’aquestes aigües i provoca embussos i males olors 
a les canonades.

Amb aquesta finalitat s’han instal·lat a Móra d’Ebre tres conte-
nidors per la recollida, ubicats a la plaça de l’Estrella, a sota del 
Pont de les Arcades i al carrer Ribera d’Ebre/carrer de les Flors 
de Maig. Per agrair la col·laboració de tothom, es van repartir a 
tots els veïns uns pràctics embuts que faciliten la recollida de 
l’oli en qualsevol envàs de plàstic. 

facebook.com/ajuntamentdemoradebre

@Ajmoradebre



Móra al món
10 anys de la Fira del Llibre 
Ebrenc a Móra d’Ebre

El divendres 24 de maig es van celebrar els 10 anys de Fira 
del Llibre Ebrenc, un acte que va voler commemorar els 10 
anys de vida d’aquesta Fira amb totes aquelles persones que 
d’una manera o d’una altra n’han format part.

L’acte va comptar amb diferents apartats com la inaugura-
ció del grafit del autor Xavier Oliart - Gaser, guanyador del 
concurs de grafits realitzat especialment per aquesta ocasió 
i que es troba pintat a la Plaça de la Cultura. El descobriment 
del mateix va anar a càrrec de l’Alcalde de Móra d’Ebre el Sr. 
Joan Piñol.

També es va donar un detall a tots els nens nascuts l’any 
2004, any en què va néixer la Fira del Llibre Ebrenc. Durant 
l’acte es va comptar amb l’actuació del cantautor Jesus Fus-
té, que amb la seva música va acompanyar les lectures de 
diferents escriptors ebrencs.

El dilluns 8 d’abril al Palau de la Generalitat de Catalunya es 
va celebrar l’entrega dels Premis a la Iniciativa Comercial i als 
Establiments Comercials Centenaris. El President de la Gene-
ralitat de Catalunya, Molt Honorable Sr. Artur Mas, va atorgar 
el guardó de Comerç Centenari a dos establiments de la nos-
tra població: Casa Brandi i Canals de Distribució Oliva.

A la cerimònia d’entrega del guardó va assistir l’Alcalde de 
Móra d’Ebre, Sr. Joan Piñol, juntament amb els propietaris 
dels establiments reconeguts, la Sra. Mari Carme Inglès i la 
seva filla, Sra. Montse Bes; i el Sr. Carlos Oliva i el seu pare, Sr. 
Josep Oliva.

Aquest reconeixement als dos comerços centenaris locals 
han estat atorgats per la seva trajectòria de servei de qualitat 
i personalitzat als seus clients, i per la seva adaptació als can-
vis i necessitats de compra dels ciutadans.

Reconeixement a comerços 
centenaris morencs

El divendres 24 de 
maig es va dur a ter-
me el descobriment 
d’una placa comme-
morativa a la Plaça 
de La Llanterna, en 
agraïment al Sr. Josep 
Oliva Montagut, per 
la cessió de part de la 
seva propietat que va fer fa 90 anys i que va servir per 
obrir l’accés al terreny de l’actual Plaça a l’Ajuntament 
de Móra d’Ebre. 

L’acte va comptar amb la presència de l’Alcalde de 
Móra d’Ebre, el Sr. Joan Pinyol, de tots els Regidors de 
l’Ajuntament, de la Sra. Montserrat Oliva Mani i del Sr. 
Josep Oliva Mani, fills del senyor Josep Oliva Montagut, 
així com de tots els seus descendents directes, a l’acte 
també i van voler ser presents els senyors Pallejà Solé, 
actuals propietaris de la casa. 

Placa commemorativa al 
Sr. Josep Oliva Montagut

L’1 de juny va tenir lloc a Tortosa la setzena edició dels Premis 
Qualitat Ebrenca, que organitza l’associació Amics i Amigues 
de l’Ebre, i que a través d’aquests premis busca promoure la 
innovació, la creativitat i la millora contínua en la gestió em-
presarial de les organitzacions i entitats socials.

Els premiats de l’edició 2013 van ser IDM ROBÒTICS, SL (La 
Sénia), LA ELÈCTRICA BERNAT, CB (Roquetes), MARISC CA-
TALÀ, SL (Deltebre), JOGUINES GASCÓ (Tortosa), GRUP DE 
COMUNICACIÓ TELEVISIÓ TEVEON EBRE (Terres de l’Ebre), 
L’ONADA - SERVEIS (Terres de l’Ebre), JOSE MANUEL PEGUE-
ROLES (Tortosa), i l’empresa morenca PAVIMENTS ASFÀLTICS 
MORA D’EBRE (PAMESA).

PAMESA empresa constructora especialitzada en obra civil, 
neix l’agost del 1979 . El 2001, un nou equip jove va prendre 
les regnes de l’empresa, i va ser llavors, en un procés de re-
novació tant estructural com estratègica, quan es van posar 
en marxa les noves instal·lacions al Polígon Industrial Camins 
Nous de Móra d’Ebre. 

Premi “Qualitat Ebrenca” a una 
empresa de Móra d’Ebre



entrevista
Joan Piñol, Alcalde de Móra d’Ebre
“La creativitat en la gestió és clau per poder tirar endavant”

Joan Piñol va ser investit alcalde de Móra d’Ebre el juny 
de 2011. Arribats a la meitat del mandat, l’entrevistem per 
preguntar-li sobre el segon any de govern, qüestions que 
preocupen als veïns i veïnes, i també sobre els projectes de 
cara al futur.

Acabat el segon any de mandat, què destacaria d’aquest 
any de feina?
El més important és que aquest any ens hem centrat en 
buscar totes les fórmules possibles per poder fer camí amb 
el que tenim. Hem pogut estabilitzar les finances munici-
pals, però no disposem de recursos per fer grans interven-
cions. Per això, la creativitat en la gestió és clau per poder 
tirar endavant. Hem hagut de ser creatius buscant suports 
d’institucions i col·laboració d’actors privats, i mica en mica 
està funcionant. Això vol dir per una banda facilitar les coses 
a qui vulgui invertir a Móra, com n’és exemple el projecte de 
creació d’un nou càmping. Per altra, buscar maneres per fer 
possibles nous equipaments i inversions sense que costin di-
ners a l’Ajuntament, ja sigui mitjançant subvencions o amb 
col·laboració privada. Podriem posar d’exemple la creació de 
les noves pistes de pàdel, o el projecte del Barranc de les Mo-
reres, que tot i que s’ha endarrerit una mica, tot ens fa pensar 
que tard o d’hora serà una realitat. En definitiva, busquem 
maneres de treballar plegats que beneficiin a totes les parts i 
sobretot al bé comú.
Fa un any parlàvem de les finances municipals, i ens expli-
cava el pla de viabilitat que havien posat en marxa. Com 
estan avui les finances de l’Ajuntament?
Ha estat un any de molta feina. Hem dedicat molta atenció i 
molta cura a quadrar els comptes i a evitar endeutar-nos més. 
I ha tingut resultats. Primer, el deute municipal no només no 
creix sinó que l’estem reduint de mica en mica. Això vol dir di-
ners dels ciutadans que no aniran a pagar interessos, sinó que 
es podran destinar a serveis públics. Segon, l’Ajuntament té 
zero euros en factures endarrerides pendents de pagar. Ja no 
hi ha proveïdors amb factures encallades que no sabien quan 
cobrarien. I tercer, ara l’Ajuntament pot pagar puntualment 

als seus proveïdors. Avui,  qualsevol empresa que hagi de fer 
un servei per l’Ajuntament sap que cobrarà entre 20 i 45 dies, 
totalment dins els paràmetres previstos. Això últim d’entrada 
potser no sembla molt, però el cert és que per moltes petites 
i mitjanes empreses de la ciutat i la comarca pot ser la diferèn-
cia entre poder continuar existint o no.
Alcalde, a alguns veïns i veïnes els sorprén veure moltes in-
tervencions i obres a la via pública quan no parem de sentir 
que cal estalviar. Què està passant?
Pot sobtar una mica, però la gran majoria d’intervencions i 
obres que hem fet i estem fent als carrers no li costen diners a 
l’Ajuntament. Si les podem fer és precisament perquè ens les 
subvencionen altres institucions, com la Diputació o la Gene-
ralitat. Aquestes institucions ofereixen subvencions finalistes 
per accions d’aquest tipus i, quan podem, les aprofitem. Així 
podem complir el pla de viablitat sense deixar d’anar arre-
glant els carrers, i sense haver de pujar els impostos.
Ja que treu el tema, diu que no s’han pujat els impostos, 
però molts morencs i morenques es queixen de que cada 
any el rebut de l’IBI puja més que l’anterior.

Per entendre perquè el rebut de l’IBI puja cada any hem de 
retrocedir a l’any 2005. Va ser llavors quan el govern que hi 
havia va tirar endavant una revisió cadastral, que va actualit-
zar a l’alça els valors cadastrals de les propietats. El que passa 
es que el govern va decidir esglaonar la pujada de l’Impost de 
Bens Immobles en 10 anys, de manera que durant una dèca-
da cada any el rebut va pujant mica en mica, en lloc de pujar 
tot de cop. Es per això que el rebut de l’IBI cada any puja, però 
no perquè haguem augmentat cap impost.
I pel que fa al futur, quins projectes hi ha de cara a la segona 
meitat de la legislatura?

Evidentment, seguir amb la gestió curosa que ens ha per-
més ordenar les finances, i aprofundir les iniciatives que es-
tan donant bons resultats, com l’aplicació de l’Ordenança de 
Convivència, o l’arranjament de carrers amb el suport d’altres 
administracions, per posar dos exemples. Pel que fa als nous 
projectes, aquesta tardor començaran les obres d’ampliació 
del CEIP Lluis Viñas. Hem aconseguit que el Departament 
d’Ensenyament doni resposta a aquesta revindicació amb una 
inversió d’un milió d’euros, i seguirem molt d’aprop aquest 
projecte per asegurar que es compleix satisfactòriament.
Un altre projecte molt important és la renovació total de 
l’enllumenat públic de la vila, que quan posem en marxa ens 
permetrà tenir un enllumenat nou, de qualitat, i d’alta eficièn-
cia energètica. Aquest nou enllumenat no costarà diners als 
morencs i morenques, doncs el finançarà l’empresa conces-
sionària de la instal·lació, que recuperarà la inversió a partir 
de l’estalvi energètic que aconsegueixi generar, en els anys 
que duri la concessió. A canvi, l’Ajuntament pagarà una mica 
menys del que paga ara en factura de la llum dels carrers. És a 
dir, gastant menys renovarem totalment l’enllumenat públic.
Crec que aquest projecte és un bon exemple de com estem 
enfocant les coses: amb imaginació i molta feina aconseguim 
sumar esforços de l’Administració i de privats, fent que un i un 
sumin més de dos. Aquesta és la línia que volem seguir.



acció social

El passat 30 de setembre Móra d’Ebre va inaugurar el pro-
grama “Àpats en companyia”. Aquest és un projecte impulsat 
des de la Regidoria d’Acció Social i Salut de l’Ajuntament de 
Móra d’Ebre.
Aquest projecte està orientat principalment a persones que 
viuen soles i consisteix en que, al menys un diumenge al mes, 
aquestes persones puguin dinar acompanyades d’altres amb 
la mateixa circumstància. Aquests dinars s’han anat celebrant 
al Casal de Jubilats, pel preu de 5€, on s’inclouen un primer 
plat, un segon plat, postres pa, vi i aigua. En acabar el dinar hi 
ha activitats, com pot ser una sobretaula amb diferents jocs 
de taula, o la projecció de pel·lícules, entre d’altres. 
En la primera edició van ser més 110 persones les que van 
optar per no  passar el diumenge sols i van acudir al di-
nar dels “Àpats en companyia”. L’assistència inicial ha anat 
creixent, comptant amb una molt alta participació i arribant 
als 160 assistents en el dinar de Nadal que es va celebrar el 16 
de desembre, en una trobada especial en la que es va ofreir 
un menú amb menges nadalenques.
En aquesta ocasió l’Alcalde i els Regidors van voler compartir 
aquest dinar, que va estar seguit de diverses sorpreses na-
dalenques, com una visita al Boulevard de Móra on un Pare 
Noel va repartir regals, i l’actuació del Cor “l’Aubadera”.

El programa “Àpats en Companyia”  ha estat impulsat per la 
Regidoria d’Acció Social i Salut, i és conduït per la Xarxa de 
Voluntariat de Móra d’Ebre, en un exemple de solidaritat i 
col·laboració altruista en favor de la comunitat.
L’Alcalde de Móra d’Ebre, el Sr. Joan Piñol, s’ha mostrat molt 
satisfet de la bona acollida que ha tingut el programa, i ha 
subratllat la importància d’iniciatives com aquesta, senzilles 
en el plantejament però que de ben segur són importants 
per a molts morencs i morenques.

Gran éxit del programa social “Àpats en companyia”

L’Ajuntament ha engegat 
una campanya per la crea-
ció d’un seguit d’horts so-
cials en una finca a tocar 
del nucli urbà. La mesura 
preveu la parcel·lació i 
adequació d’aquesta finca 
i la concessió d’ús gratuït 
a veïns del municipi per a 

que puguin conrear verdures. Els horts tindran una super-
fície que oscil•larà entre els 50 i els 62 metres quadrats, i 
inicialment se n’han preparat 25. Aquests horts disposaran 
d’una sortida de reg cadascun i un magatzem general on els 
hortolans  podran deixar les seves eines. 

La finalitat d’aquesta campanya és que col•lectius sensibles 
com són les persones jubilades, persones a l’atur, i en situa-
ció de risc d’exclusió, se’n puguin beneficiar tot obtenint ali-
ments frescos de manera gratuïta.  

La cessió d’aquest horts es gratuïta, amb una única condició 
per als usuaris, que és que cedeixin el 25% de la producció a 
Caritas, a mode de pagament per la utilització de la parcel•la.  
Així, aquests horts serviran una doble funció social tant pels 
seus usuaris com pels destinataris de part de la producció.

La proposta ha tingut una molt bona acollida, com mostra el 
fet que en la preinscripció hi havien 50 famílies interessades.

En marxa la creació d’horts 
urbans d’ús social

El desembre de 2012 el Centre de formació ocupacional 
de l’Ajuntament de Móra d’Ebre va començar a impartir 
un curs de socorrisme en instal·lacions aquàtiques, amb 
el cofinançament del Servei d’Ocupació de Catalunya de 
la Generalitat de Catalunya, el Fons Social Europeu i el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social.

Aquest curs permet obtenir el Certificat de Professionali-
tat  de Socorrisme en instal•lacions aquàtiques, que  acre-
dita a qui l’obté en que és competent per a desenvolupar 
una activitat laboral com a socorrista. És un títol oficial 
reconegut a tot el territori espanyol. 

El curs ha tingut una durada de 380 hores, va començar 
el 28 de desembre de 2012 , i va acabar el 17 de juny de 
2013. Va ser impartit en una sala de l’edifici de la Plaça de 
la Democràcia i a la piscina coberta municipal. 

El nombre d’alumnes han anat variant al llarg del curs, 
oscil·lant des de 12 alumnes fins a 20 alumnes, ja que du-
rant el curs s’han donat de baixa alguns alumnes i a l’inici 
de cada mòdul impartit s’han pogut donar d’alta nous 
alumnes.

Finalment, són cinc els alumnes que finalitzaran el certi-
ficat de professionalitat i que estan realitzant les pràcti-
ques professionals no laborals a la piscina coberta muni-
cipal, a l’haver superat tots els mòduls del curs.

Creació d’un curs de socorrisme 
en instal·lacions aquàtiques



transformació urbanaSolució a les inunda-
cions de la zona es-
portiva municipal
La Diputació de Tarragona ha acceptat 
la millora proposada per l’Ajuntament 
de Móra d’Ebre per a la resolució d’un 
històric problema d’inundacions de-
gudes a aigües pluvials a la zona es-
portiva municipal. 
Per resoldre aquest problema, es pre-
veu la construcció d’un nou col·lector 
d’aigües pluvials d’un diàmetre de 
500 mm, d’uns 100 m de longitud  i 
un pendent mitjà de 1,4%. Aquest 
nou col·lector serà connectat a la xar-
xa de pluvials que s’està construint en 
l’avinguda Pius XII.

Nova canalització al 
carrer Doctor Borràs
Per tal de solucionar  la problemàtica 
persistent que es produeix al c/ Dr. Bo-
rràs  d’inundacions en episodis de plu-
ges intenses, s’ha construït una nova 
canonada de canalització d’aigües plu-
vials. Aquesta obra, que evitarà futures 
indundacions a la zona, ha costat uns 
59.500 € i ha estat finançada entre la 
Diputació de Tarragona i la Generalitat 
de Catalunya.

Instal·lació de nous 
seients al pavelló 
d’esports

Responent a la llarga reivindicació de 
tots els clubs esportius que utilitzen de 
manera habitual el pavelló esportiu, 
s’han instal·lat 420 seients a les banca-
des de ciment. Amb aquesta interven-
ció, el pavelló guanya qualitat com a 
equipament esportiu.
Aquests s’han comprat a l’empresa PG 
SOLUCIONS ESPORTIVES, S.C.P, i la seva 
compra i instal·lació ha costat 4.789 
euros.
Els colors dels seients que s’han triat 
d’acord amb els colors de l’escut de 
Móra d’Ebre, i alhora coincideixen amb 
alguns dels colors dels equips locals. 

Móra d’Ebre acollirà aviat un nou càmping. L'empresari d'origen israelià Joseph Co-
hen va presentar l’agost de 2012 una sol·licitud per construir una instal·lació de 
lleure formada per una zona d'acampada i una zona d'oci que inclou, entre altres, 
piscines, pistes esportives, minigolf, bar i restaurant. 

La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ha emès un informe favorable a 
l’esmentat equipament, amb la qual cosa continuen els tràmits per a l'autorització 
definitiva, que permetrà iniciar els treballs de construcció. 

Amb una inversió aproximada d'un milió d'euros, es configura com un element di-
namitzador de l'economia local, alhora que s'espera que es converteixi en un punt 
d'atracció del turisme local i forani. 

Inversió privada d’un milió d’euros 
en la construcció d’un nou càmping

Móra d’Ebre comptarà amb unes noves pistes de 
pàdel a tocar de la zona poliesportiva municipal.  
L’Ajuntament ha permutat un solar de 877 m2 de 
superfície, situat al c/ Pau Casals núm. 8, contigu 
a la zona poliesportiva municipal, amb la finali-
tat d’ampliar els equipaments esportius de Móra 
d’Ebre, i d’acord amb el planejament actual que va 
preveure la concentració de les instal•lacions espor-
tives a la zona on es troba aquesta parcel•la.  Al ha-
ver-se realitzat mitjançant una permuta, l’adquisició 
del solar que acollirà les noves pistes de pàdel no ha 
costat diners a l’Ajuntament.

Aquestes pistes seran construïdes i gestionades per 
l’Associació Club de Tennis Móra d’Ebre, d’acord 
amb el conveni que ha signat amb l’Ajuntament per tirar endavant el projecte. De 
fet ja han presentat projecte tècnic per a la construcció de dues pistes de pàdel, 
ampliables a tres pistes.  El pressupost del projecte, que contempla l’enderroc de 
les edificacions ruïnoses existents al solar  i la construcció de les pistes de pàdel, 
ascendeix a un  total de 69.192,16 euros, que seran aportats pel Club de Tennis 
Móra d’Ebre.

Conveni amb el Club Tennis Móra 
d’Ebre per construir pistes de pàdel



transformació urbana

L’agost de 2012 va tenir lloc la inauguració de la nova Plaça del Verger, anomenada 
popularment pels veïns “Lo Racó del Verger”, i situada al casc antic, darrere la Plaça 
de l’Estrella.

La inauguració va ser a càrrec de l’Alcalde de Móra d’Ebre, Sr. Joan Piñol, i tam-
bé hi van ser presents els membres del Consistori i Mossèn Bajo. Per delegació de 
l’Alcalde, el descobriment de la placa commemorativa  el van dur a terme els veïns 
Santi Alfonso i Jose Antonio Serres, que va ser seguida de la seva benedicció a cà-
rrec de Mossèn Bajo.

Aquesta obra s’ha pogut dur a terme amb el finançament aportat per la Llei de 
Barris, i amb els ajuts obtinguts del SOC ( Servei d’Ocupació de Catalunya), que van 
permetre contractar, mitjançant plans d’ocupació, els operaris que van realitzar les 
obres d’urbanització i millora d’aquesta plaça.

Inauguració de “Lo Racó del Verger”

El passat  maig van començar les obres d’urbanització i consolidació d’uns terrenys 
municipals situats a l’entorn del supermercat Mercadona de Móra d’Ebre. Aquestes 
obres son fruit de l’acord assolit entre l’Ajuntament i la firma Mercadona, que en 
el seu moment va manifestar l’interès de col·laborar amb aquest Ajuntament en el 
sentit d’urbanitzar, al seu càrrec, els terrenys municipals per tal de millorar l’entorn 
de la seva instal·lació.

Aquestes obres han consistit en l’adequació de 4000 m2 de terreny, que inclouen 
un parc infantil i zona enjardinada, i per altra banda una zona d’aparcament, que 
compta amb una part reservada per a caravanes, amb un total de 61 places de 
caràcter gratuït i públic. El lloc també s’ha adequat amb senyalització, canalització 
d’aigües pluvials i enllumenat. Aquesta obra contribuirà a la millora de tota la zona 
residencial i comercial d’aquesta àrea del municipi.

Nou pàrquing i zona enjardinada

Obres a l’avinguda 
Pius XII
El passat abril van començar les obres 
de condicionament de l’avinguda Pius 
XII. El temps aproximat de l’obra, se-
gons la direcció, és de cinc mesos.

Aquestes obres de millora consistiran 
en l’asfaltament de la carretera, amb 
la dotació de noves voreres, millora de 
les zones enjardinades, i de totes les in-
fraestructures complementàries, com 
són la construcció de la xarxa d’aigües 
pluvials, l’adaptació dels passos per a 
persones amb mobilitat reduïda, i el 
soterrament de les línies elèctriques i 
de telèfon. També s’instal·larà la senya-
lització viària vertical i horitzontal i un 
sistema de reg per un tram dels arbres 
de l’avinguda.

Asfaltat del camí de 
Sant Jeroni
El camí de Sant Jeroni ha estat asfaltat 
a càrrec de l’empresa constructora del 
Parc Eòlic. La construcció del Parc va 
provocar importants desperfectes al 
camí de Sant Jeroni, degut als camions 
de gran tonatge que hi varen passar. 
Com a resultat de les negociacions 
entre l’Ajuntament i l’empresa cons-
tructora es va arribar a l’acord de que 
l’empresa es faria càrrec d’asfaltar  el 
camí. El cost total a estat de 250.000€ 
que ha pagat íntegrament l’empresa 
constructora. 

L’ARE “Los Colomers”, 
sense efecte
La Generalitat de Catalunya ha resolt 
modificar el Pla Director Urbanístic de 
Terres de l’Ebre i deixar sense efecte 
l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) 
“Los Colomers” de Móra d’Ebre.

D’aquesta manera a les finques afecta-
des per l’ARE se’ls hi aplicarà el planeja-
ment urbanístic anterior, que és el del 
text refós de les Normes Subsidiàries 
de Planejament del municipi de data 1 
de juny del 2005.

L’actual Equip de Govern de 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre va iniciar 
aquest procés a demanda de la discon-
formitat dels veïns afectats, i en data 
19 de juny de 2012 es va signar, per 
part de tots els afectats i l’Ajuntament, 
un conveni per sol·licitar al  Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat deixar 
sense efecte l’ARE “Los Colomers”.



serveis municipals

El passat 7 de gener va prendre possessió del seu càrrec el  
nou agent de Policia Local que ha estat nomenat per part de 
l’Alcalde nou cap de Policia Local de Móra d’Ebre.

Es tracta de Ramon Sastre Sentís, de 38 anys i natural de Móra 
d’Ebre. Aquest nou agent va superar el procediment selectiu 
que va organitzar l’Ajuntament, en el qual varen concursar un 
total de 3 agents d’altres cossos i municipis.

Ramon Sastre Sentís prové del Cos de Mossos d’Esquadra, on 
acumula una antiguitat superior als 14 anys, havent estat la 
seva última destinació la Unitat de Seguretat Ciutadana de la 
Ribera d’Ebre. El sr. Sastre ha estat també professor de l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya.

La principal tasca del nou cap d’aquest cos és la de reorganit-
zar el cos de Policia Local, el seu funcionament, la seva orga-
nització i les seves tasques amb la finalitat d’obtenir un cos 
més eficient i amb una clara vocació de servei al ciutadà.

El cos de Policia Local de Móra d’Ebre en l’actualitat compta 
amb 6 agents en actiu i 2 que han passat a segona activitat, 
amb l’objectiu d’assolir un cos format per 10 agents en actiu, 
més el cap.

Nomenament del nou cap 
de la Policia Local

L’Ajuntament de Móra d’Ebre s’ha dotat d’una nova màquina 
escombradora per millorar l’eficàcia de la neteja que es prac-
tica als carrers del nucli urbà. Es tracta d’un vehicle marca 
HAKO, que ha estat adquirit per un preu de 89.540 euros.

L’Ajuntament ha comprat aquesta màquina al comptat, des-
prés d’una tramitació iniciada el mes de gener d’enguany 
per a l’adjudicació i l’adquisició. L’escombradora va ser en-
tregada a l’Ajuntament el passat mes de maig. 

Adquisició d’una nova 
màquina escombradora

A començament de legislatura es van posar en marxa mesu-
res en la línia de la reducció de la despesa, per tal de recon-
duir les finances de l’Ajuntament. D’aquestes mesures, una 
de les més importants va ser la sortida del Consorci per la 
Gestió dels Residus Municipals. Diversos estudis donaven a 
entendre que, si el servei de recollida de brossa i residus era 
assumit per l’Ajuntament, seria possible rebaixar de forma 
substancial el cost d’aquest servei.  

El gener de 2012 va començar el nou servei de recollida de 
residus urbans, que va ser assumit per l’empresa GBI per con-
cessió amb caràcter d’urgència de l’Ajuntament de Móra, 
amb el convenciment que la nova empresa oferiria uns               

nivells de qualitat satisfactoris tot reduint la despesa. Tan-
cat l’exercici 2012, les dades mostren que  la decisió va ser 
un èxit, ja que la qualitat del servei no només es va manenir 
sinó que va millorar, i a més es generava un estalvi de 98.607 
euros respecte l’any anterior. Aquest estalvi ha fet possible 
comprar una màquina escombradora que servirà per tenir 
el poble més net i millorar la qualitat de vida dels morencs 
i morenques.

Per altra banda, durant l’any 2012 el Consorci per la Gestió 
dels Residus Municipals ha sofert canvis en la seva gestió i  
ha adjudicat el servei a una empresa externa amb la intenció 
d’abaratir costos a les diferents poblacions. L’Ajuntament de 
Móra d’Ebre sempre ha tingut la voluntat de tornar a incor-
porar-se al Consorci, i per això va valorar aquesta possibilitat. 
Tot i això, no ha estat possible, doncs l’oferta econòmica del 
Consorci era més cara del que l’Ajuntament ja pagava per 
aquest servei.

Per aquest motiu, s’ha dut a terme un procés de concurs per 
adjudicar el servei de recollida de residus de Móra d’Ebre, per 
un termini de tres anys prorrogables a tres anys més, i a un 
preu màxim equivalent al que l’Ajuntament pagava el darrer 
any. En aquest procés de licitació de servei se hi han presen-
tat tres empreses: URBASER, CESPA I GBI, resultant finalment 
adjudicatària del servei GBI, amb una oferta que suposarà un 
estalvi aproximat de 90.000 euros. 

Els canvis en la recollida de brossa permeten estalviar 
diners i mantenir la qualitat del servei



convivència i seguretat

El passat 26 de març el Ple Municipal va aprovar l’Ordenança 
de Convivència ciutadana i ús dels espais públics. Aquest do-
cument tipifica problemes de convivència tals com la brutí-
cia als carrers, els actes de vandalisme o els sorolls que afec-
ten a les relacions veïnals, entre d’altres, i n’estableix el règim 
sancionador.
L’objectiu d’aquesta ordenança és regular les normes de con-
vivència i les relacions cíviques en la utilització tant dels es-
pais com dels béns i serveis de domini públic del municipi de 
Móra d’Ebre, així com crear un clima de civisme que fomenti 
el respecte entre tots els seu ciutadans, ja siguin veïns o vi-
sitants. L’ordenança també afecta les obligacions dels ciuta-
dans titulars i usuaris d’espais privats quan la seva actuació té 
una repercussió sobre altres persones i l’interès general local.
Així, l’Ordenança de Convivència dota l’Ajuntament dels ins-
truments legals que li permeten exercir la seva responsabi-
litat en el manteniment i regulació de les normes que han 
d’afavorir la convivència ciutadana. S’hi estableixen drets i 
deures de la ciutadania, principis i normes de conducta ciu-
tadana, ús dels espais públics i del medi natural, qüestions 
relatives a circulació i via pública, neteja i residus, etc.
Aquesta ordenança es fruit d’un procés de treball en que 
l’esborrany es va fer arribar a totes les entitats i associacions 
del municipi per tal que la poguessin llegir i aportar esmenes 
i noves idees. També es va fer partícips d’aquesta nova Or-

denança de Convivència als grups polítics municipals, amb 
la intenció d’arribar al màxim consens possible entre tots els 
representants de la societat civil de la població. Finalment, el 
text va estar exposat a la web municipal amb la finalitat que 
poder rebre aportacions de qualsevol vei de la població.
Un cop finalitzat el període per aportar esmenes i la seva 
aprovació, l’Ordenança és vigent. Després d’una campanya 
informativa de quinze dies durant els quals no s’ha aplicat 
cap sanció, l’1 de juliol l’ordenança ha entrat plenament en 
funcionament amb el corresponent règim sancionador, que 
preveu multes d’entre 150 i 600 euros, en funció de la grave-
tat de les infraccions.

L’Ordenança de Convivència de Móra entra en vigor

La Policia Local de Móra d’Ebre ha posat en marxa des del 
passat mes de febrer la campanya “Disseminats”, dedicada a 
millorar la seguretat dels morencs i morenques que tenen 
casa seva fora del casc urbà, sovint en zones poc concorre-
gudes, i per tant de més risc i accés més difícil pels serveis 
d’emergències.

Aquesta campanya ha consistit en l’establiment de quatre 
rutes de patrullatge, que passen per totes les vivendes disse-
minades de la població de manera planificada i homogènia. 
Aquestes rutes es patrullen especialment en el torn de nit, 
però també en els torns de matí i tarda, i es planifiquen de 
manera que no es patrullen sempre a les mateixes hores.

Tot i això, l’element més important és la implicació dels veïns 
de les vivendes disseminades en la planificació de la cam-
panya. Els agents de la Policia Local es van entrevistar amb 
tots els veïns, i es va realitzar una fitxa per cada vivenda, es-
tablint-ne les coordenades GPS i assignant a cadascuna un 
color (per la ruta) i una numeració, que també s’han marcat a 
les façanes de les cases. Aquesta base de dades s’ha compar-
tit amb els Mossos d’Esquadra, i així a més del propi patru-
llatge dels agents es facilita l’accés als serveis d’emergències, 
ja que només cal indicar només el color i número de vivenda 
per transmetre la ubicació. 

D’acord amb el pla, les quatre rutes són patrullades cada nit, 
i el vehicle de la Policia Local passa per davant de totes les 
vivendes fent rodar en silenci les llums d’emergència, per a 
que els veïns puguin veure que estan patrullant, i també a 
mode de dissuasió de possibles furts i robatoris. 
Aquesta campanya dóna cobertura a 110 vivendes dissemi-
nades, i ha tingut una molt bona acollida per part dels veïns. 
És una mostra de l’èxit de la campanya el fet que les policies 
locals de municipis propers s’hi han interessat, i que la Policia 
Local de Móra d’Ebre preveu que es vagi incrementant el radi 
d’acció de la campanya a mesura que es pugui augmentar 
els efectius humans de la Policia Local.

La Policia Local millora la seguretat de les vivendes fora 
del casc urbà amb la campanya “Disseminats”



entitats

El passat divendres 24 de maig es va dur a terme la inaugu-
ració del nou Ksal Jove, ubicat a la Plaça de La Llanterna, a 
l’edifici annex a la Biblioteca Comarcal.

L’acte d’inauguració va anar a càrrec de l’Alcalde de Móra 
d’Ebre, el Sr. Joan Piñol, de la Regidora de Joventut, la Sra. 
Montse Pineda i de tota la resta de membres del Consistori 
morenc, així com d’una representació dels monitors del Ksal.
El nou Ksal Jove consta d’una sala gran polivalent, una sala 
de jocs, una cuina, un despatx per a l’equip de monitors i una 
aula d’informàtica amb un total de 7 ordinadors amb con-
nexió gratuïta a internet. El Ksal el poden utilitzar tots aquells 
joves majors de 14 anys

Inauguració del Ksal Jove, 
nou equipament juvenil

El 17 d’octubre de 2012 l’Ajuntament de Móra d’Ebre va fer 
l’entrega de claus de cada local de l’Hotel d’Entitats, a totes 
les entitats i associacions del poble.

Aquest Hotel d’Entitats es troba ubicat a la segona planta 
del Boulevard de Móra, on també estaven ubicades tempo-
ralment les oficines de l’Ajuntament. Un cop reinstal·lades 
les oficines al seu lloc, l’Equip de Govern va voler aprofitar 
aquest lloc per ubicar totes les entitats en un mateix espai, 
aconseguint per una banda un estalvi de costos i per un altra 
fomentar i potenciar la sinergia entre les associacions al ma-
teix temps que la col·laboració entre les mateixes.  
L’Hotel, a més, disposa d’una sala polivalent que podran uti-
litzar totes les entitats, de manera puntual.

Entrega de claus de l’Hotel 
d’Entitats a associacions

Bons resultats per als clubs esportius de Móra d’Ebre
L’EQUIP SÈNIOR DEL CLUB DE FUTBOL SALA DE MÓRA 
D’EBRE PUJA A PREFERENT
Desprès de quedar segons a la lliga de primera divisió territo-
rial, l’equip sènior de futbol sala ha pujat a preferent. L’equip 
juvenil van quedar cinquens a la primera fase de la lliga de 
primera divisió juvenil territorial i van passar a jugar la sego-
na fase de descens, en la que van quedar en primera posició. 
Cal destacar que el màxim golejador de la categoria sènior 
ha estat Francesc Ciurana Ayet jugador del Club de la vila. 

PRIMERA POSICIÓ DE L’EQUIP DE FUTBOL JUVENIL DE 
L’ESPORTIU OLÍMPIC MÓRA D’EBRE 
El primer equip l’Esportiu Olímpic Móra d’Ebre, l’equip ama-
teur, va aconseguir una segona posició a tercera Catalana. 
L’equip juvenil va jugar la Lliga d’Ascens a Preferents i van 
quedar en primera posició. 
Per la seva banda, l’equip cadet de l’Esportiu Olímpic, van 
quedar primers del seu grup i les altres categories han fer 
una molt bona temporada, amb un gran procés en la seva 
formació. 

TERCERA POSICIÓ AL CAMPIONAT DE CATALUNYA DE 
L’EQUIP D’HANDBOL ALEVÍ CH ASCÓ–ESCOLA LLUIS VIÑAS

L’equip de handbol aleví CH Ascó - Escola Lluis Viñas ha parti-
cipat en el Campionat de Catalunya Aleví Femení 2013, que-
dant en tercera posició. 
Aquest equip combinat estava format per 7 nenes de l’escola 
Lluís Viñas, 1 nena del C.H. Ascó, 4 nenes de l’I.E. Tres d’Abril i 
una nena de Gandesa.

L’EQUIP JUNIOR DEL CLUB DE BALL ESPORTIU LINEDANCE 
& CWD TERRES DE L’EBRE, CAMPIÓ DE CATALUNYA

L’equip junior del Club de Ball Esportiu Linedance & Country 
Western Dance Terres del’Ebre, ha guanyat el II Trofeu Terres 
de l’Ebre, i s’ha proclamat també equip Campió de Catalunya 
2013 en la seva modalitat de ball esportiu.
Aquest equip està format per 15 nenes de entre 7 i 14 anys, 
i va fer el seu debut en la cinquera prova del circuit country 
de la FCBE el maig del 2012 quedant clasificades en 1er lloc i 
guanyant el primer trofeu Terres de l’Ebre.



El grup Municipal d’ERC treballa en la mesura 
en que el poble de Móra ens va donar força, 
sempre però fent una oposició constructiva i 
en benefici del poble.

Hem anat presentat mocions de caràcter na-
cional, com  la de la defensa del català,  la de-

claració d’independència, adhesió de Móra a l’AMI, etc. i d’altres 
de caire local com la reclamació de construcció d’una escola 
nova, de la que fa pocs dies hem pogut veure’n els resultats.

Per millorar la qualitat de vida i ser-
veis al poble, vam presentar  la moció 
per millorar el mercat setmanal, va ser 
aprovada per unanimitat per tots els 
grups polítics municipals, però malau-
radament encara no s’ha dut a terme, 
ja que és decisió del equip de govern 
la seva aplicació. No entenem aquest 
retard, ja que no representa cap des-
pesa econòmica al tractar-se d’una ampliació del espai, i una 
millor organització de les parades per seccions de productes. Ta-
llant el transit i ocupant tot el passeig evitaríem que els usuaris 
del mercat, que som molts, corrin el perill de ser atropellats i, al 
haver-hi més espai per circular evites les aglomeracions i l’ocasió 
de robatori. Un altre punt d’aquesta moció és que el lloc on es 
fa mercat , ha de seguir sent el mateix de sempre, el Passeig del 
Pont,  és un lloc cèntric, adequat i proporciona vendes al comerç 
local. 

Us volem animar a que ens feu arribar els vostres suggeriments, 
i entre tots fer un poble millor.

Ara fa un any , parlàvem en aquest  mateix 
mitjà de la situació econòmica del nostre 
ajuntament, de la vostra implicació i de que 
tot i les dificultats, entre tots tiraríem el poble 
endavant. Fent balanç d’aquest any podem 
dir que ens sentim orgullosos de governar 
aquest poble  i ens reiterem  en donar-vos les 

gràcies per la vostra tolerància, paciència i implicació.
Estem  reconduint les finances de 
l’Ajuntament. Per fer-ho és necessari 
augmentar ingressos i reduir despe-
ses. No volem augmentar ingressos 
per la via d’impostos i per aquest mo-
tiu no hi ha hagut cap increment ni en 
impostos ni en taxes aquest any.  Si que ho fem implicant a la 
empresa privada i als organismes públics via inversions , ajuts , 
subvencions i convenis. En la part de la despesa s’ha aconseguit 
equilibrar la balança tancant l’any 2012 en positiu gràcies a una 
gestió molt acurada de la despesa. 
Aquest equilibri te dues vessants. La negativa: és que les coses 
les fem quan tenim el diners per poder fer-les ,  conseqüentment 
no es fan totes les que voldríem i les que es fan  triguen més. La 
positiva: evitem l’endeutament i la despesa afegida que suposa.. 
El que vulgarment es diu :  “gastem pel que tenim i si podem una 
mica menys.”. Per ajudar a la economia local , s’ha pres la deter-
minació de que el 95 % de proveïdors de l’Ajuntament siguin de 
Móra d’Ebre i que aquests cobrin les factures no més enllà de 45 
dies des de que la presenten.
Creiem que estem en la bona línea i que hauríem de continuar 
així, però només ho podem fer si ens ajudeu com heu fet fins ara.  
Moltes gràcies!

Novament amb tots vosaltres a l’equador de 
la legislatura per a saludar-vos i posar-nos a la 
vostra disposició.
Governar no és fàcil, cal decidir i no sempre es 
pot fer a gust de tothom. Tot i així, entenem 
que s’ha de prioritzar, d’actuar cercant el bé 

comú sense oblidar els més desafavorits, i més en aquests mo-
ments.
En aquests 2 anys de legislatura, hem trobat a faltar iniciatives 
dirigides a atendre a aquelles persones que més ho necessiten. 
No ens val només un dinar solidari al mes subvencionat en part 
amb diners públics, o uns horts so-
cials en una vila rural com la nostra, 
ni subvencionant els llibres escolars 
a tothom, sense diferenciar nivells de 
renda, mentre que el principal impost 
municipal (IBI) ha augmentat conside-
rablement aquests dos darrers anys.
Tampoc hem vist iniciatives encaminades a fer front a la crisi 
econòmica. Cap incentiu a la creació d’empreses, ni suport als 
autònoms... Sabem que no és fàcil, però no s’ha observat cap 
mesura, ni tan sols simbòlica, per a fer front al principal pro-
blema dels morencs. Mentrestant, projectant infraestructures 
d’impossible viabilitat econòmica al barranc de les Moreres, o 
cobrir la pista poliesportiva quan, entenem, hi ha altres priori-
tats bàsiques (enllumenat, megafonia, voreres, nucli antic...) que 
s’han deixat de banda. Una bona notícia, però, és l’anunci de 
l’inici de les obres d’ampliació i reforma de l’escola Lluís Viñas 
per al proper setembre. Esperem que es confirmin.
Restem a la vostra disposició cada dimarts al vespre al nostre 
local del carrer Miquel Rojals.  Que passeu un bon estiu!

Estem al equador del nostre mandat i per 
nosaltres aquest dos anys han estat una es-
cola, ja que feia mol temps que no estàvem 
al govern, i es pot dir, que a vegades és una 
feina molt feixuga i d’altres molt gratificant. 
Hem tingut la sort de comptar amb l’ajut dels 
altres grups municipals, molt especialment el 

de CiU, però també el PSC i ERC.
Des de la regidoria que represento, 
Transports, Agricultura i Camins, no es 
fàcil fer coses amb el pressupost tant 
acurat que tenim, les circumstàncies 
manen i la austeritat esta present. El 
pressupost és de 10.000 €  i s’ha de 
mantenir una xarxa de quasi 100 quilòmetres de camins, que 
són els que tenim al terme. Hem tingut que penjar-nos de les 
orelles del Departament de Medi Ambient, del Parc Eòlic, etc., i 
d’aquesta manera s’han pogut obrir més de trenta quilòmetres 
de camins i se n’han asfaltat més de vint.
El meu desig com  Regidor és que tots els camins estiguin per-
fectament, però com us he esmentat, el pressupost, i les passa-
des pluges han fet que a hores d’ara no sigui així, i sabem que 
hi han molts camins en mal estat.
Des de l’Equip de Govern pensem que el desenvolupament 
agrícola és primordial per al nostre poble, i hem de dir que en-
guany a més a més, hem tingut la mancança d’un pagament de 
l’any 2008, de quan governava l’anterior equip de govern, que 
ens ha disminuït encara més les possibilitats, però és voluntat 
nostra, trobar el pressupost necessari per deixar tots els camins 
en bon estat 
Estic molt agraït a tots els que m’han facilitat la meva tasca i 
espero que puguem seguir treballant junts pel poble. 

grups municipals

...fem les coses 
quan tenim diners 
per poder fer-les...

No entenem el re-
tard en l’aplicació 
de la moció per 
millorar el mercat 
setmanal...

...el desenvolupa-
ment agrícola és 
primordial per al 
nostre poble...

...hem trobat a fal-
tar iniciatives per 
atendre als més 
necessitats...



informació
Principals acords
del ple municipal

Fins no fa gaires anys, l’accés a la formació artística era exclusiu dels ha-
bitants de grans municipis. En aquests darrers trenta anys, s’ha creat una 
extensa xarxa d’escoles municipals de música i de dansa a tot Catalunya. 
En aquest context s’hi troba l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra 
d’Ebre, que des de l’any 1985 ofereix aquest servei formatiu als habitants 
locals i de les comarques veïnes.

En la nostra societat disposem d’una àmplia oferta d’oci, en el qual la mú-
sica i la dansa hi juguen un paper destacat, però hi estan concebudes per 
ser consumides, i no pas per ser cultivades. En canvi, a l’Escola Municipal 
de Música i Dansa volem promoure el fet de cantar, tocar un instrument o 
dansar com a fet lúdic però alhora també formatiu. Sovint, els adults va-
lorem allò formal, rendible, per sobre del valor real de les ocupacions que 
proposem als nostres joves i infants, i en conseqüència moltes vegades 
descartem aquelles activitats que no tenen un profit immediat aparent. 
Un centre com el nostre, però, ofereix formació en el sentit ampli de la 
paraula —formació artística i alhora formació social, de convivència i de 
solidaritat—, i és a través d’aquest treball en grup que s’aprèn a assumir 
responsabilitats i a compartir feines. Situar els objectius en aquest pla for-
matiu fa que l’Escola Municipal de Música i Dansa esdevingui també una 
escola de tolerància i participació.

Malauradament, aquest model d’escola que tants bons resultats ha donat 
en tots aquests anys actualment està patint un sotrac a causa del canvi 
social i econòmic que estem vivint. Per culpa d’això s’està provocant una 
transformació en el sistema de finançament, que fins ara es basava en 
la participació pública, en la qual se sostenien les escoles municipals de 
música i dansa. Aquest fet ha originat una major implicació en el projecte 
de l’Escola, tant dels usuaris com del professorat i també de l’Ajuntament, 
fet que de moment ha permès crear un nou paradigma d’estabilitat. Però, 
mirant cap al futur, per poder consolidar el projecte necessitem encara 
més implicació del municipi: per una banda, animem que no es deixi 
d’utilitzar aquest servei, que aporta tant de profit personal i social, i, per 
altra banda, demanem també que s’hi participi mitjançant els projectes 
de micromecenatge i patrocini que estem ideant, els quals ajudaran a de-
finir aquesta nova dimensió.

Per tot això, animar els joves a fer música i dansa continuarà essent el nos-
tre neguit, perquè estem convençuts que amb aquest treball intervenim 
positivament en les noves generacions en la potenciació dels valors i les 
habilitats  personals i socials, importants aliats que les ajudaran a l’hora 
de col•laborar en aquest repte que se’ns planteja de redefinir la nostra 
societat.

L’Escola Municipal de Música i 
Dansa de Móra d’Ebre

Fernando Caminals Hernàndez
Director

Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre 

L’OPINIÓ

L’equip de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre

Telèfons d’interès
Arxiu Comarcal .................................................   
Biblioteca Comarcal ........................................   
Casal de jubilats ...............................................  
CECOPAL .............................................................   
Col•legi Lluís Viñas ...........................................
Escola Bressol Municipal La Morera ..........  
Escola Municipal de Música i Dansa .......... 
Estació d’Autobusos.........................................   
Jutjat de Pau ......................................................  
La Llanterna Teatre Municipal ..................... 
Pavelló Poliesportiu ........................................
Piscina Coberta .................................................
Policia Local .......................................................
Poliesportiu Municipal ...................................
SOREA (Servei Municipal d’Aigua) .............

977.41.43.72
977.40.04.06
977.40.11.25
977.40.25.65
977.40.03.14
977.40.13.60
977.40.16.00
977.40.12.91
977.40.20.06
977.40.32.43
977.40.25.48
977.40.25.48 
608.38.98.38
977.40.09.36
977.40.31.69 

Setembre 2012
Actualització del Pla d’Emergècia  ( PAMEN)

Novembre 2012
Resolució per mutu acord del contracte per la redacció 
del POUM de Móra d’Ebre

Març de 2013
Aprovació de l’ordenança de convivència ciutadana i ús 
dels espais públics

Abril 2013
Reconeixement de l’Associació de Voluntaris de Pro-
tecció Civil de Móra d’Ebre i aprovació del conveni de 
col•laboració.
Aprovació del Pla de Protecció Civil de Móra d’Ebre, Ma-
nual d’actuació per episodis de contaminació acciden-
tal del riu Ebre.

Mocions
Moció d’ERC, sobre l’exercici de la sobirania fiscal a 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre.

Moció del PSC, de devolució íntegra dels diners als afec-
tats per participacions preferents.

Moció de CiU, de rebuig a l’avantprojecte de la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

Moció de CiU, en relació a l’estat del ferm de la CN-420, 
tram Móra d’Ebre-Falset.

Moció de CiU, en relació a l’anunci d’ERCROS de presen-
tar un ERO a la factoria de Flix.

Declaració institucional sobre TV3 i Catalunya Radio.

Moció d’ERC, en relació al mercat setmanal.

Moció de CiU, en relació a la centrifugació del deute de 
l’Estat sobre Catalunya.

Moció de CiU, d’adhesió a la declaració de sobirania del 
poble de Catalunya.

Moció a favor de la finalització de tot l’Arc Mediterrani.

Al•legacions al Plan Hidrológico del Ebro.

Moció ACM de defensa del pacte fiscal, una hisenda i 
agència tributària propies.

Moció d’adhesió a Omnium Cultural.

Manifest sobre els trasvassaments del riu Ebre.

Declaració política del dret de vot dels càrrecs electes 
municipals


