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El &l conductor
Hem emprès el darrer any de la legislatura, i en arri-
bar a  aquest moment la feina feta aquests darrers tres 
anys es relliga, i va dibuixant la imatge de la Móra que 
volem construir. Una feina de la que ningú en concret 
pot atribuir-se l’autoria en solitari, sinó que és la suma 
d’esforços a molts nivells, tant dels que estem al capda-
vant com a càrrecs electes, passant pel conjunt dels tre-
balladors municipals, i sense oblidar mai els ciutadans i 
ciutadanes, sense la col·laboració dels quals els canvis i 
millores realitzats no haurien estat possibles.

Per una banda, hem treballat per la centralitat de Móra 
en el seu entorn, per recuperar una capitalitat que, més 
enllà de la pura formalitat, s’havia anat diluint al llarg 
dels anys. Això vol dir que, mica en mica, cada cop som 
més un centre neuràlgic del nostre territori. I això no 
són paraules buides. Vol dir que en els pobles de la co-
marca la gent pensa en Móra quan vol organitzar, fer, 
o comprar alguna cosa. I vol dir també que des d’altres 
administracions pensen en nosaltres com un valor a 
potenciar, cosa que es tradueix en suport en termes de 
serveis i infraestructures.

Per l’altra, treballem per una Móra d’Ebre dinàmica 
i moderna, orientada a ser un referent en matèria de 
comerç i serveis, tant de cara als morencs i morenques 
com als habitants del nostre entorn. Per fer això possi-
ble, ens esforcem per tenir un espai públic impecable, 
arranjat, net, i amb una mobilitat cada cop més ben 
plani8cada. Un espai comú on sigui possible muntar 
activitats, comerços i negocis amb facilitats, on hi hagi 
bons serveis públics, i on davant la pregunta  dels cu-
riosos, la resposta sigui sempre “si, aquí s’hi viu bé”.

En aquest butlletí podreu saber de les accions més des-
tacades que s’ha tirat endavant des de l’Ajuntament en 
els darrers mesos. Totes elles formen part d’un únic 8l 
conductor, que és aquesta Móra d’Ebre que volem per 
al futur, important en el territori, referent en comerç i 
serveis, i coneguda per la seva qualitat de vida. Aquest 
és el 8l conductor que lliga la nostra feina.

nous serveis
Aplicació eBando per a dispositius mòbils
L’Ajuntament de Móra d’Ebre, mitjançant l’aplicació per a dis-
positius mòbils eBando, posa a disposició del veïns la possi-
bilitat de rebre els pregons i comunicacions municipals en els 
seus smartphones o tauletes. Aquesta aplicació és gratuïta i 
actualment està disponible per a iOS i per a Android. Un cop 
instal·lada, només heu d’introduir el codi postal de la població 
per rebre les noti8cacions.

Conveni amb la plataforma Kiuget
L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha signat un acord de col·laboració 
amb l’empresa EngiSystem Technology, desenvolupadora de la 
plataforma de dinamització Kiuget. Kiuget és una eina de pro-
moció amb la característica d’estar orientada als mitjans tec-
nològics actuals. Aquesta base tecnològica fa que Kiuget sigui 
una eina de col·laboració i dinamització oferint la possibilitat a 
les activitats econòmiques de la comarca de tenir visibilitat a la 
plataforma, amb difusió via internet i dispositius mòbils. Amb 
aquest acord l’Ajuntament suma esforços amb un soci tecnolò-
gic per tal de fer més atractius per als ciutadans de Móra d’Ebre 
i de la comarca tots els actes que des de qualsevol àrea es pro-
posi en els àmbits de l’esport, la cultura, les festes...

La Policia Local adquireix un des&brilador
La Policia Local ha adquirit un Des8brilador Extern Automàtic 
(DEA), dissenyat per administrar ràpidament una descarre-
ga des8bril·ladora a víctimes de parada cardíaca sobtada. Es 
tracta d’un dispositiu autònom, que utilitza la seva propia font 
d’alimentació, i ha de ser utilitzat per persones amb  la formació 
adequada, entre les quals hi ha els agents de Policia Local de 
Móra d’Ebre. Amb l’adquisició d’aquest des8bril·lador, la Poli-
cia Local ha millorat la seva capacitat d’assisstir a la població 
en situacions d’emergència, en aquest cas davant de parades 
cardíaques sobtades.

Acord per al desplegament de la &bra òpti-
ca al nucli urbà de Móra d’Ebre
L’alcalde de Móra d’Ebre, Joan Piñol, i el representant de 
l’empresa Xarxes de l’Ebre Internet i Comunicacions, SL (XEIC), 
Iban Querol, han signat un acord de col·laboració per al des-
plegament d’una infraestructura d’accés basada en 8bra òptica 
a Móra d’Ebre. Es crearan sis llocs de treball directes, altres sis 
indirectes i l’empresa instal·larà un punt de venda a l’avinguda 
de les Comarques Catalanes. L’acord compromet l’empresa XEIC 
a desplegar la infraestructura de xarxa de 8bra òptica forma-
da per cables i caixes tècniques i a desplegar equips emissors 
i receptors de radiofreqüència per donar cobertura sense 8ls a 
aquelles àrees del nucli urbà on no sigui viable econòmicament 
desplegar la 8bra òptica per cable. 



Móra al món

La merceria El Siglo, ubicada al carrer de Santa Madrona de 
Móra d’Ebre, ha estat distingida com a establiment comer-
cial centenari per la Generalitat de Catalunya. L’acte de lliu-
rament de la distinció ha tingut lloc al Palau de la Generalitat 
i ha comptat amb la presència dels propietaris de la botiga, 
Montserrat Jardí i Ramon Muñoz, i del regidor de Comerç de 
l’Ajuntament, Josep Subirachs.

El president de la Generalitat, Artur Mas, juntament amb el 
conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, va lliurar els Pre-
mis a la Iniciativa Comercial i als Establiments centenaris de 
Catalunya.

Els Premis, enguany en la seva catorzena edició, són el reco-
neixement del Govern  cap als establiments comercials amb 
més de cent anys d’antiguitat i activitat ininterrompuda al 
servei del comerç, així com a les iniciatives més innovadores 
del comerç urbà de proximitat. 

L’establiment “El Siglo”, distin-
git com a comerç centenari

Móra d’Ebre va acollir el dia 31 de maig, en el marc de la Fira 
del Llibre Ebrenc i de Litterarum, un homenatge a l’escriptor 
tortosí Gerard Vergés, mort el passat dia de Sant Jordi, als 83 
anys. 

En primer lloc, la vídua de Vergés, Imelda Alonso, i l’alcalde 
de Móra d’Ebre, Joan Piñol, van descobrir un gra8t pintat en 
una pilastra del Pont d’Arcades de Móra d’Ebre, obra del jove 
artista ribar-rojà de 18 anys, Albert Bonet. El gra8t representa 
un home gran que mira un riu Ebre crepuscular, coronat pels 
cinc versos 8nals del poema de Gerard Vergés titulat “Parlo 
d’un riu mític i remorós”.

Seguidament, els actes van continuar a la plaça de la Cultu-
ra de Móra d’Ebre, on es va instal·lar el recinte 8ral dels dos 
certàmens literaris. En aquest indret el grup “Riu en So” va es-
trenar l’espectacle musical “Les paraules cantades de Vergés”, 
inspirat en una colla de poemes de l’autor publicats entre 
1980 i 2002.

Móra d’Ebre homenatja a 
l’escriptor Gerard Vergés

En el nou document s’hi detallen els 
llocs més interessants a visitar, amb 
un capítol destinat a l’Ebre i les acti-
vitats que es poden realitzar en rela-
ció al riu. A part d’aquests elements, 
s’hi detalla informació sobre les 8res i 
festes locals, i la  gastronomia repre-
sentativa de Móra d’Ebre. Finalment, 
inclou dades de contacte dels punts 
d’informació turística, restauració i 
allotjament.

El prospecte recull informacions prè-
viament disperses, i serà una eina útil 
per promocionar i difondre l’activitat 
turística a Móra d’Ebre, una senzilla i 
econòmica guia per donar a conèixer 
el poble i facilitar i enriquir l’estada 
dels turistes que el visitin. 

L’Ajuntament edita un nou i actualitzat prospecte turístic



entrevista
Joan Piñol, Alcalde de Móra d’Ebre

“La rehabilitació de la façana $uvial és un projecte vital”

Joan Piñol va ser investit alcalde de Móra d’Ebre el juny de 
2011. L’entrevistem per preguntar-li sobre qüestions que 
preocupen als veïns i veïnes, i també sobre els projectes de 
cara al futur.

Alcalde, què subratllaria de la tasca que s’ha fet el darrer any 
des de l’Ajuntament?

Crec que mereix atenció el conjunt de la feina que s’està fent per 
millorar l’espai públic, l’espai que compartim tots. Això vol dir la 
renovació de l’enllumenat, l’increment de freqüència en la neteja 
dels carrers, i també les petites obres i inversions de millora de 
carrers, places i espais. Sense oblidar la inversió en mitjans per 
garantir la seguretat, com és la millora en equipaments, o8cines i 
formació per a la Policia Local.

Un tema que preocupa als veïns i veïnes és què fa l’Ajuntament 
per combatre l’atur i dinamitzar l’economia. Què està fent 
l’Ajuntament en aquest sentit?

Aquest tema és una prioritat, però els recursos que tenim són 
molt limitats. Per això treballem de mica en mica, perquè la suma 
de petites parts també dona bons resultats. Per exemple, els 
plans d’ocupació, amb els que l’Ajuntament ha generat llocs de 
treball dedicats a l’arranjament i millora dels espais del municipi. 
Per altra banda, una acció contínua és el nostre compromís de 
contractar tot el possible a proveïdors morencs. Avui podem dir 
que el 95 % dels proveïdors de l’Ajuntament són de Móra. Jun-
tament amb el fet que cobren puntualment a 30 dies, aquesta 
és també una mesura de suport a l’economia local. Com he dit, 
petites coses, però que entre totes ajuden a tirar endavant.

Parlant de promoció econòmica, al poble es va parlar molt del 
projecte del Barranc de les Moreres, i ara ha quedat aturat. Què 
ha passat?

Cal recordar que el projecte del Barranc de les Moreres consisteix 
en la construcció d’un complex social i cultural i un pàrking de 
350 vehicles a la zona del Barranc, i que seria pagat per l’empresa 
adjudicatària.  Quan es faci realitat serà un equipament útil pel 
poble i generarà llocs de treball. Ara bé, l’empresa que l’havia de 
tirar endavant no va reunir el 8nançament que necessitava per 

poder-lo fer realitat. Davant d’això, des del govern vàrem decidir 
cancel·lar l’adjudicació. Era la decisió responsable, doncs el que 
no anàvem a fer és engegar-ho i que desprès les obres quedes-
sin empantanades a mitges. Dit això, crec fermament que aquest 
és un bon projecte i una oportunitat pel municipi, i per això se-
guim i seguirem buscant inversors per fer-lo viable, sempre que 
l’Ajuntament no hi hagi de dedicar diners.

Canviant de tema, darrerament hem sentit noticies sobre una 
consultoria que està vinculada a possibles casos de corrupció 
en altres municipis, i que ha treballat per l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre. Per què va ser contractada?

A començaments de 2012 vàrem encarregar a l’empresa EFIAL un 
informe per a que se’ns fes una diagnosi objectiva de la situació 
8nancera de l’Ajuntament i de les possibilitats d’inversió i viabili-
tat econòmica. Aquest informe va posar de manifest una situació  
negativa, i va servir de base per a la política de sanejament que 
hem realitzat els darrers 3 anys. Els casos que es comenten en els 
mitjans de comunicació m’han sorprès com a tothom, però pel 
que fa a nosaltres aquesta empresa va complir satisfactòriament 
amb la tasca que els vàrem encomanar, i no en teníem cap queixa.

Un dels projectes que es varen quedar encavalcats en el canvi 
de legislatura és la &nalització de la redacció del POUM. Com 
està la situació?

Efectivament. Quan l’equip de govern actual va prendre posses-
sió el procés de redacció del POUM estava en un carreró sense 
sortida. S’ha treballat molt i en silenci i l’evolució ha estat molt po-
sitiva. Actualment està a punt de passar l’Aprovació Inicial.

El que és més important en la redacció d’un POUM en la situa-
ció actual és identi8car quins són els temes claus a tractar. Du-
rant molt de temps s’ha pretès que tot estava condicionat a què 
es podia construir i on. Ara cal ampliar el focus i centrar-lo en el 
valor social del planejament urbanístic. Temes com el model de 
mobilitat, els espais de interacció social, el model constructiu de 
Móra, la integració amb el riu i, en un segon terme, els aspectes 
comercials i turístics del municipi, s’han tingut en consideració. 

Pel que fa a projectes de futur, darrerament ha parlat de la 
façana 8uvial. En què consisteix aquest projecte?

La rehabilitació de la façana ?uvial és un projecte vital per nosal-
tres. Consisteix en la rehabilitació del tram entre el pont de la va-
riant 8ns a l’aubadera, de tal manera que aquest sector de la nos-
tra façana ?uvial pugui ser un punt de captació turística. Volem 
fer arribar el passeig del pont a la plaça de l’Ajuntament, i facilitar 
l’arribada al club nautic, tot ell rehabilitat, accessible i atractiu, una 
zona per gaudir-ne tant els  morencs i morenques com els turis-
tes que ens visitin. El primer pas ha estat la compra d’una 8nca a 
la façana, de la qual s’arranjarà, per cert, una petita part de 5000 
m2 que acollirà el mercat setmanal els divendres, i la resta de la 
setmana servirà d’aparcament dissuasori. 

Estem treballant en aquest projecte, que va lligat a la redacció 
d’un Pla de Turisme, i estem buscant el consens dels sectors 
econòmics, socials, associatius, i dels grups polítics. Aquest és un 
projecte de poble molt important, i volem el màxim consens go-
verni qui governi.



acció social

Móra Actua reuneix mes de 200 persones en un sopar 
benè&c en favor de l’Associació Jeroni de Moragas

Des de la Regidoria d’Acció Social s’ha impulsat una inicia-
tiva motivada per les necessitats alimentàries no cobertes 
d’un determinat per8l de la població en situació de risc: 
aturats, tercera edat amb pensions no contributives i sobre 
tot menors d’edat. En especial, l’objectiu d’aquesta iniciati-
va és assolir un equilibri que anivelli la distribució d’uns ali-
ments que podien arribar a caducar. Cal tenir en compte que 
l’ajuda alimentària sovint ve en forma d’aliments envasats, 
produïnt-se una mancança d’aliments frescos entre aquests 
sectors més vulnerables.

Amb aquest objectiu, el primer pas va ser parlar amb els co-
merciants del poble per veure quina acceptació tindria el fet 
de passar-los a recollir els aliments frescos que, malgrat estar 
en bon estat, tenien propera la data de caducitat. La resposta 
va ser molt positiva, i després de fer una primera prova de 
recollida, la quantitat d’aliments que es va assolir va ser d’uns 
200 quilos entre verdura, fruita, làctics, pa, carn i peix.

La periodicitat que s’ha establert és d’un dia a la setmana, els 
dilluns per la tarda, ja que dimarts pel matí Càritas ho distri-
bueix entre els seus bene8ciats i d’aquesta manera conser-
ven, encara, totes les seves propietats alimentaries.  

Addicionalment, en el marc d’aquest programa l’Obra Social 
de La Caixa aportarà 7.000 euros a l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre per tal que siguin invertits íntegrament a l’adquisició 
d’un vehicle isotèrmic que permeti el transport dels aliments 
frescos recollits als comerços 8ns al punt d’emmagatzematge 
i distribució a la seu de Càritas de Móra d’Ebre.

Projecte social de recollida 
d’aliments frescos

Al llarg del darrer mig 
any s’han realitzat di-
verses intervencions 
d’arranjament i millo-
ra en espais públics 
de Móra d’Ebre amb 
la participació de per-
sones contractades 
en el marc de plans 
d’ocupació locals, amb 
suport i subvenció de 
diferents administra-
cions i institucions pú-
bliques.

Aquests plans d’ocupació tenen com a objectiu comple-
mentar les actuacions habituals que ja es duen a terme per 
part de la Brigada municipal d’obres i serveis, la qual rea-
litza les tasques de manteniment i arranjament continuat 
dels espais públics i centres esportius, culturals, socials, 
naturals del municipi, i també la realització d’intervencions 
especí8ques en llocs concrets.

Els plans d’ocupació es realitzen mitjançant la contractació 
de persones en situació d’atur, inscrites com a demandants 
d’ocupació a l’o8cina de treball que hagin exhaurit la pres-
tació per desocupació. 

En particular, es van contractar dues persones com a re-
forç de la Brigada d’obres i serveis en les seves actuacions 
habituals, i sis persones per tal d’emprendre el projecte de 
substitució del paviment de les voreres dels carrers Raval 
del Sol, Antoni Asens, Dr. Peris i Bonaire.

Alhora, es va sol·licitar una subvenció al Servei d’Ocupació 
de Catalunya, per la contractació de persones aturades per 
a la neteja, arranjament i millora dels espais públics inclo-
sos en l’àmbit del Pla d’Intervenció Integral del Casc Antic, 
contractant-se 3 persones més per realitzar aquesta tasca.

Móra d’Ebre arranja espais públics 
gràcies als plans d’ocupació

Móra d’Ebre va celebrar el dissabte 28 de juny la tercera edi-
ció  de Móra Actua, un sopar benè8c els ingressos del qual es 
destinen en aquesta ocasió a l’Associació Jeroni de Moragas, 
dedicada a l’atenció de persones amb disminució psíquica. 

L’acte va tenir lloc a la plaça de davant de la Llar del Jubilat de 
Móra d’Ebre, i va comptar amb la presència de 225 comen-
sals. Móra Actua va obtenir la col·laboració de 130 comerços, 
entitats i empreses per tal de dotar els premis del sorteig que 
que va tenir lloc després del sopar. 



transformació urbanaNova plaça davant el 
col·legi Santa Teresa
L’Ajuntament ha contribuït a desen-
volupar el sector proper al col·legi 
Santa Teresa, arranjant la zona i 
creant una nova plaça pública davant 
el col·legi.

Amb l’arranjament d’aquesta zona 
Móra ha guanyat espai públic urba-
nitzat, en la forma de la nova plaça 
davant el col·legi.

Aquesta intervenció ha estat possible 
gràcies al conveni entre l’Ajuntament 
amb els propietaris del polígon. 
Aquest nou conveni reemplaça un 
conveni anterior subscrit durant 
l’anterior legislatura i que era molt 
desfavorable per l’Ajuntament, ja que 
aquest havia d’assumir totalment els 
costos d’arranjar la zona. Gràcies al 
nou conveni els costos del projecte 
s’han repartit entre les diferents parts, 
i l’Ajuntament ha pogut  tirar enda-
vant el projecte havent de dedicar-hi 
una sisena part del que hauria hagut 
de pagar amb l’anterior conveni.

La Policia Local inau-
gura una nova seu
Des del passat 
mes de juliol, 
la Policia Local 
de Móra d’Ebre 
compta amb una 
nova seu, ubi-
cada a la planta 
baixa de l’edi8ci 
de l’Ajuntament.

Aquesta nova comissaria aglutina es-
pais anteriorment dispersos entre di-
ferents equipaments municipals, i ha 
estat creada amb la voluntat d’oferir 
un millor servei públic apro8tant es-
pais municipals existents.

El nou espai compta amb una re-
cepció, una sala polivalent que ser-
virà tant per a reunions, informació 
als agents, i atenció personalitzada i 
privada per als casos que ho reque-
reixin, guanyant en intimitat respecte 
la situació anterior..

Amb aquesta nova comissaria 
l’Ajuntament aposta per dotar de 
més mitjans, la Policia Local, i integrar 
el seu espai amb el CECOPAL i les pre-
paracions de protecció civil existents.

Intervenció d’urgència per estabilit-
zar els talussos del Castell

El recinte del Calvari es renova amb 
obres i intervencions de millora

El govern municipal ha posat en marxa el procès per a realitzar una intervenció 
d’urgència per establitzar els talusos del Castell. A banda de la consolidació dels talus-
sos i l’adopció de mesures de seguretat per evitar despreniments, sobre els edi8cis del 
carrer de Gràcia i del passeig de l’Ebre, les obres també preveuen la restauració d’una 
antiga sendera que uneix el castell amb l’antiga plaça de toros, un itinerari d’interès 
turístic.

Per realitzar aquesta intervenció, el Departament de Governació i Relacions Institu-
cionals de la Generalitat ha atorgat una subvenció de 386.291 euros a l’Ajuntament 
de Móra d’Ebre per al 8nançament de les obres. L’Ajuntament va acreditar la urgència 
de l’actuació i la manca de disponibilitat pressupostària per atendre’n el 8nançament 
com a justi8cació per a rebre la subvenció .

El passat 18 d’abril, en el 
transcurs del viacrucis de 
Divendres Sant, un dels 
actes més tradicionals de 
la Setmana Santa moren-
ca, centenars de veïns i 
veïnes de Móra d’Ebre van 
poder veure el resultat de 
les obres de millora en el 
recinte del Calvari.

Els assistents a l’acte reli-
giós van trobar-se amb un 
recinte del Calvari enjardi-
nat i amb diferents millo-
res a l’espai, després dels 
treballs d’arranjament d’aquesta zona del nucli urbà que ha tirat endavant la Brigada 
Municipal d’Obres i Serveis en les darreres setmanes. 

L’objectiu de les obres era digni8car aquest espaí públic i així eliminar conductes incí-
viques que s’havien detectat darrerament per part de la Policia Local, segons va ma-
nifestar l’alcalde, Joan Piñol.



En marxa les obres de reforma de 
l’Escola Lluís Viñas

Inauguració de l’avinguda Pius XII Conveni per acollir 
l’O&cina de la Recà-
rrega de la nuclear 
d’Ascó
L’alcalde de Móra d’Ebre, Joan Piñol, i 
el director de la central nuclear d’Ascó, 
Manuel Campoy, van signar un conve-
ni de col·laboració per a instal·lar amb 
caràcter extraordinari l’O8cina de la 
Recàrrega de la central nuclear a la ca-
pital de la Ribera d’Ebre.

Aquesta o8cina ha format i gestionat 
els tràmits de contractació dels 1.500 
operaris que es van incorporar el pas-
sat maig als treballs de la recàrrega 
de combustible de la central nuclear 
d’Ascó. S’ha instal·lat a la tercera plan-
ta del Bulevard de Móra d’Ebre, on 
l’Ajuntament té previst d’ubicar la seu 
de l’Institut de Formació Ocupacional 
(IFO) de Móra d’Ebre, i ha funcionat tot 
el mes d’abril.

El conveni determina que l’Associació 
Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV) s’ha 
fet càrrec de les obres d’adequació de 
les instal·lacions, consistents en la cons-
trucció de tres aules, despatxos, sala 
polivalent i serveis, amb una inversió 
valorada amb 28.000 euros més IVA. 

Millores en el camí 
d’accés al Circuit 
Móra d’Ebre

El passat mes de març es va realitzar 
una intervenció de millora en el camí 
d’accés  al Circuit Móra d’Ebre.

La intervenció va consistir en una nova 
entrada al Circuit, amb  l’objectiu de 
millorar la seguretat i evitar accidents,  
d’acord amb l’autorització i les indica-
cions de la Demarcació de Carreteres a 
l’Estat de Catalunya.

El president de la Diputació, 
Josep Poblet, acompanyat per 
l’alcalde de Móra d’Ebre, Joan 
Piñol, va inaugurar el passat 
14 de juny les obres de condi-
cionament de l’avinguda Pius 
XII de Móra d’Ebre (travessera 
de la carretera T-324).

Els treballs han digni8cat 
l’entrada a la població des 
de la variant de la carretera 
N-340 i des de la T-324, que 
uneix Móra d’Ebre amb Benis-
sanet i Miravet. Es tracta d’un tram de carrer urbà de 808 metres de longitud, que va 
rebre una inversió de 517.000 euros per part de la Diputació (titular de la T-324) entre 
el març i l’octubre de 2013.

Les obres han suposat la continuïtat d’urbanització en el tram on s’ha actuat, amb la 
construcció uniforme de voreres, el nou drenatge i l’enjardinament de la travessera 
8ns a l’avinguda de les Comarques Catalanes. L’alcalde, Joan Piñol, ha destacat que 
el més important de l’obra “no és la part que es veu, sinó el que hi ha sota”, ja que 
s’han fet uns desguassos soterrats d’aigües pluvials que eviten les inundacions de la 
calçada.

El president de la Diputació, Josep Poblet, ha subratllat com en aquesta obra la Dipu-
tació ha treballat colze a colze amb l’Ajuntament, ja que ha tingut en compte totes i 
cadascuna de les observacions que li han fet arribar els tècnics municipals i els veïns. 
A tall d’exemple ha esmentat el fet del disseny i construcció d’unes voreres que per-
meten als veïns transitar fàcilment amb el carret de la compra, una petició motivada 
per l’existència d’un equipament comercial al 8nal de l’avinguda.

El passat 27 de maig van començar 
les les obres de reforma de l’Escola 
Lluís Viñas de Móra d’Ebre, després de 
signar-se l’acta de comprovació del 
replanteig per part de totes les parts 
implicades en el projecte: el Depar-
tament d’Ensenyament de la Gene-
ralitat, l’Ajuntament de Móra d’Ebre, 
Infraestructures.cat i l’empresa adju-
dicatària, Servidel, SAU.

Es tracta d’un projecte llargament 
reivindicat per la comunitat edu-
cativa local i per l’Ajuntament, que 

compta amb un 8nançament de gairebé 700.000 euros en la seva primera fase, apor-
tats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat. En el conjunt de les dues fases 
del projecte la inversió s’aproximarà a 1,9 milions d’euros.

La primera fase de les obres consistirà en la construcció d’un edi8ci nou a la zona 
d’entrada de l’escola, on s’encabiran els serveis administratius i auxiliars del centre 
educatiu. El termini d’execució de l’obra és de set mesos des de l’inici, per la qual cosa 
es preveu que 8nalitzin a 8nals del mes de desembre d’enguany. 

És previst que més endavant hi hagi una segona fase de les obres, que consistirà a 
millorar les instal·lacions, els serveis i els tancaments de l’antic edi8ci de l’escola, on 
s’encabeixen la majoria de les aules.



serveis municipals

La Policia Local de Móra d’Ebre ha incorporat  dos nous ve-
hicles al seu parc móbil, un cotxe i una moticicleta, amb els 
que millora els seus mitjans per tal de poder dur a terme les 
seves tasques.

Per una banda, ha incorporat un automòvil de la marca Dacia 
i model Dokker, que té un motor diesel 1.5 dCi i una potència 
de 75 cv. La inversió total ha estat d’11.000 €, amb l’IVA inclòs.

Aquest vehicle està equipat reglamentàriament amb emis-
sora i pont rotatiu de llums, a més de tots els equipaments 
necessaris per a una bona conducció. Addicionalment, el nou 
vehicle  està equipat amb un des8bril·lador extern automàtic 
(DEA, vegeu pàgina 2), que els agents de la Policia Local po-
drien utilitzar de manera urgent en cas d’episodi cardíac so-
brevingut. 

Els motius principals per a escollir aquest model han estat la 
seva polivalència a l’hora de circular per diferents tipus de 
terreny, ja sigui asfalt o camins sense asfaltar; la funcionalitat 
i la gran capacitat de càrrega per a poder transportar més 
material com cons o senyalització viària; i el baix consum de 
carburant, fet que suposarà un estalvi a mig termini.

Per altra banda, el passat dia 23 d’abril, coincidint amb la dia-
da de Sant Jordi, la Policia Municipal va estrenar una motoci-

cleta elèctrica que ha cedit l’empresa ENDESA a l’Ajuntament 
de Móra d’Ebre en el marc  de la contractació de les obres de 
millora de l’enllumenat públic.

Es tracta d’un vehicle de la marca ELEKTRON SY6000TD 
(equivalent a 125 cc), dotat d’un motor elèctric H2- 6000 
WATTS. La motocicleta té un pes de 165 kg, una longitud de 
2.140 mm i una potència de 8 cv. La velocitat màxima és de 
110 km/h.

La Policia Local de Móra d’Ebre millora els seus mitjans 
amb la incorporació de dos nous vehicles

Per al 2014 es va aprovar aplicar una rebaixa del 10% en el 
rebut de la taxa de la recollida de la brossa i una altra rebaixa 
del 5% en l’impost de béns immobles (IBI). A banda d’això, es 
congelaran la totalitat de les taxes, preus públics i impostos 
municipals durant el pròxim exercici pressupostari, ja que 
des de l’Equip de Govern s’ha defensat que els bene8ciaris 
de8nitius de l’estalvi han de ser els contribuents de Móra 
d’Ebre. Cal recordar que el rebut de l’IBI que paguen les fa-
mílies morenques havia anat augmentant des que el 2005 
el govern d’aleshores va dur a terme una revisió a l’alça del 
cadastre. Amb aquesta rebaixa del 5 % s’atura la sèrie de pu-
jades del rebut de l’IBI

Aquesta rebaixa és possible gràcies a les mesures d’estalvi i e8-
ciència, de les quals és una mostra el canvi en la neteja urbana.  
Com es va explicar en el número anterior de Móra Informa, la 
sortida del Consorci de Residus l’any 2012 va generar  un es-
talvi de 98.000 € i aquest estalvi va ser invertit  en la compra 
d’una màquina escombradora, que es pot veure treballant a 
diari en els carrers de Móra, assolint un nivell de neteja molt 
superior a la situació existent abans d’adquirir la màquina.

El fet de comprar la màquina l’any 2013 ha estalviat el cost 
de la màquina que l’Ajuntament tenia llogada  al Consell Co-
marcal i que feia la neteja viària un dia a la setmana. Aquest 

estalvi ha estat al voltant de 11.000 €, que han permès fer 
un Pla d’Ocupació Local de cinc persones durant cinc mesos, 
que els morencs i morenques poden haver vist treballant en 
el canvi de voreres de la població.

Així, l’estalvi de l’any 2013 ha estat de 91.000 € (reduït res-
pecte l’any anterior per la pujada de l’IVA i per la baixada en 
tones de reciclatge). 

Les mesures d’estalvi i e&ciència permeten una rebaixa 
del 5% en IBI i un 10% en el rebut de la brossa



serveis municipals
Móra d’Ebre renova totalment l’enllumenat públic i 
incorpora tecnologia LED d’alta eficiència

En el marc de les millores 
en e8ciència energètica 
també s’ha canviat el sis-
tema d’enllumenat incan-
descent pel sistema LED en 
els semàfors que regulen 
el trànsit a l’avinguda de 
les Comarques Catalanes, a 
l’alçada de la cruïlla dels ca-
rrers de Bonaire i de Pius XII. 

Aquesta actuació implicarà 
un signi8catiu estalvi en els 
consum d’aquests disposi-
tius i, en conseqüència, una 
menor despesa econòmica 
per al consistori. També es minimitzaran les avaries, amb la 
qual cosa es garantirà un millor servei i cobertura d’aquests 
elements de regulació del trànsit.

En paral·lel a aquests treballs de millora de l’e8ciència ener-
gètica, també s’ha apro8tar per a renovar les carcasses 
metàl·liques dels semàfors i per a fer tasques de manteni-
ment, com ara la repintada dels pals. Aquestes actuacions les 
ha tirat endavant l’empresa especialitzada BQLLUM – TRA-
FFIC. SL.

La  millora en estalvi ener-
gètic arriba als semàfors

El passat mes de març van començar els treballs de renova-
ció de la xarxa d’enllumenat públic del nucli urbà de Móra 
d’Ebre, una actuació que forma part del projecte d’e8ciència 
energètica de la població. Els treballs, executats per l’empresa 
local Instal·lacions Artemi, consisteixen en la renovació tec-
nològica de l’enllumenat públic de Móra d’Ebre i dels 1.490 
punts de llum existents. 

En conjunt, s’instal·laran 420 lluminàries de tecnologia LED 
Archilede High Performance, les quals suposaran el 33% 
del total de llums del municipi. Alhora, aquest canvi de llu-
minàries implicarà un estalvi del 52% de la potència total 
instal·lada, més un altre del 51% en consum d’energia. Així 
mateix, s’estima que es produirà una reducció d’emissions de 
gairebé 126 tones de CO2 a l’any.

La tecnologia que s’aplica en aquest projecte es basa en l’ús 
de làmpades e8cients amb control intel·ligent de cada punt 
de llum. Amb això, s’incrementarà la qualitat de la llum i es 
produirà un considerable estalvi energètic. D’aquesta mane-
ra es veurà incrementada la vida mitjana útil de les làmpades 
les quals tenen una durada de més 60.000 hores i es guan-
yarà en ?exibilitat, ja que cada punt de llum està programat 
de manera independent.

Aquest projecte està servint també per modernitzar tota la 
xarxa, adaptant-la a les normatives recents, i per instal·lar 
un sistema de gestió centralitzat de l’enllumenat públic que 
permetrà una racionalització del consum i la modulació de 
les intensitats lumíniques segons l’hora i les necessitats de 
cada moment. També s’uniformitzarà el color de la llum dels 
carrers, ja que 8ns ara han conviscut fanals amb llum blanca 
i altres amb llum groga.

 

Les llums de nadal també 
passen a ser d’alta e&ciència

El passat desembre es va posar en funcionament el 
nou enllumenat nadalenc de Móra d’Ebre, instal·lat als 
principals carrers i avingudes de la població. La inver-
sió efectuada va ser de 36.000 euros més IVA, 8nançats 
íntegrament per les empreses Enel Sole i Endesa, en el 
marc de projecte d’e8ciència energètica al nucli urbà 
de Móra d’Ebre.

Tots els plafons, làmpades i elements d’enllumenat 
instal·lats van ser fabricats per dues empreses locals 
(Expollum i Vinaixa) amb tecnologia LED, que suposa 
un estalvi molt signi8catiu dels consums. 



entitats

Móra d’Ebre va acollir el dia 14 de juny els actes del 25è ani-
versari de la Penya Blaugrana de la vila, amb la inauguració de 
la seua seu social a la primera planta del Casal dels Jubilats i la 
celebració de la 2a Trobada de Penyes de la Ribera d’Ebre, el 
Priorat i la Terra Alta.

Els actes es van iniciar a les 17.00 h al teatre de La Llanterna, 
amb una xerrada de periodistes esportius, amb la presència 
de Quique Guasch, José Luiz Carazo i Demetrio González. En 
acabar es va efectuar una cercavila de les penyes participants, 
provinents de les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i de 
Vinaròs i Benicarló 8ns a la seu social de la penya. 

A les 20.00 h, a l’Ajuntament de Móra d’Ebre, les autoritats van 
rebre Jordi Cardoner, vicepresident del FC Barcelona, qui va 
ser objecte d’una recepció a la Casa de la Vila i va 8rmar al lli-
bre d’Honor de l’Ajuntament.  Joan Piñol i Jordi Cardener es 
van fer un intercanvi d’obsequis.

Els actes es van acabar amb un sopar i una festa a la pista del 
poliesportiu municipal, amb l’actuació del Cor l’Aubadera i de 
DJ.

La Penya Blaugrana celebra 
el seu 25è aniversari

La Mostra de Teatre arriba a la seva desena edició

Enguany el Grup Teatral Móra d’Ebre va celebrar la Desena 
Mostra de Teatre Amateur, un esdeveniment en el que van im-
plicar al públic fent-lo participar en una votació popular. Per 
commemorar aquest deu anys van organitzar un concurs de 
teatre amb els grups participants a la mostra, i el dia de la clo-
enda van donar guardons als guanyadors. 

Els grups participants a la mostra van ser:

Grup de Teatre  SCER, de l’Ametlla de Mar amb l’Obra “El retau-
le del ?autista”, de l’autor Jordi Teixidor.

Grup de Teatre QUOVADIS, de l’Hospitalet de l’Infant amb 
l’obra “No et vesteixis per sopar”, de l’autor Marc Camoletti.

Grup de Teatre Lo Teló, de la Palma d’Ebre, amb l’obra “Leoni-
des, el cinquè signe”, de l’autor Nicasi Camps

I per tancar la mostra el Grup Teatral Móra d’Ebre, amb l’obra 
“Coses que dèiem avui”, de l’autor Neil LaBute

Un cop representada l’obra es van celebrar els actes o8cials 
de cloenda. Es van donar els records als grups participants 
a la Mostra i també es van atorgar els guardons als premiats 
per votació del públic mitjançant unes butlletes que es van 
repartir durant les quatre funcions de la Mostra. Els premis 
d’aquesta edició van ser els següents:

Actriu de repartiment: M. Carmen Garrido, del Grup Quo Vadis, 
de l’Hospitalet de l’Infant.

Actor de repartiment: Ricardo Garcia, del Grup Quo Vadis, de 
l’Hospitalet de l’Infant.

Actriu principal (ex aequo): Gessamí Margalef, del Grup SCER, 
de l’Ametlla de Mar, i Montse Filella, del Grup Lo Teló, de la 
Palma d’Ebre.

Actor principal: Joan Pere Brull, del Grup SCER, de l’Ametlla de 
Mar.

Direcció: Aleix Vallverdú, del Grup Quo Vadis, de l’Hospitalet 
de l’Infant.

L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de Móra 
d’Ebre, Joan Piñol, el director dels Serveis Territorials de Cultu-
ra, Ferran Bladé; la presidenta del Grup Teatral de Móra d’Ebre, 
Mercè Segura; el 1è tinent d’alcalde de l’Ajuntament, Sixte 
Melchor, i la regidora de Cultura, Montse Pineda, els quals van 
ser els encarregats de lliurar els guardons.

El passat 7 de juny es va 
celebrar el 15è aniversari 
de l’Esplai Treu Banya, en 
la forma d’una jornada 
d’activitats destinada als 
infants del poble i les se-
ves famílies. 

Pels integrants de l’esplai, 
va ser una jornada molt grati8cant, tant pel que fa a la gran 
participació de les famílies, com a la col·laboració de tots els 
monitors i membres de l’Esplai, les fundadores de l’entitat, 
la Unió de Botiguers, l’Ajuntament de Móra d’Ebre, i la Fede-
ració Catalana de l’Esplai. El més destacable del dia, van su-
bratllar els membres de l’esplai, va ser veure que els infants 
del nostre poble s’ho passaven molt bé. 

L’Esplai Treu Banya representa 15 anys plens de dedicació i 
treball per part de tot l’equip de monitors, sempre pensant 
amb els petits de la vila. Aquests són el principal motor que 
fa que  estiguin constantment treballant per ells. 

L’Esplai Treu Banya compleix 
15 anys dedicats als infants



Des que vam poder incidir en la vida muni-
cipal, el nostre repte més important és fer 
de Móra una vila moderna, acollidora, que 
sigui un pol d’atracció per a la comarca i 
més enllà. Ens preocupa el benestar de la 
seua ciutadania. 

Pel que fa l’acció de govern, hem intentat 
incidir positivament en la promoció econòmica de la pobla-
ció, proposant cuidar el nostre mercat local dels divendres, 
atès que és un pol d’atracció setmanal i necessari per a la 
vitalitat de la població. 

En aquest sentit, vam presentar una 
moció (moció per la millora i segu-
retat del mercat setmanal, gener 
del 2013), que va ser aprovada per 
unanimitat, en la qual demanàvem 
la millora de la visibilitat del mercat, 
el pas dels vianants i la restricció de 
pas de vehicles, entre altres coses. 

En el poc espai del que disposem per expressar la nostra tas-
ca a l’ajuntament, hem volgut assenyalar aquesta moció en-
trada i aprovada per unanimitat i que veiem com un cas greu 
pel seu incompliment total després d’un any i mig d’haver-la 
aprovat. Ens agradaria que el govern local tingues celeritat i 
e8càcia en complir les mocions. Per la nostra part, continua-
rem insistint en què es compleixin.

Passats tres anys, analitzarem  de forma 
molt resumida el grau de compliment del 
Programa de Govern amb el que ens vam 
presentar i fer palès tot allò que s’ha exe-
cutat.

Per àrees destacar-ne cinc (Dinamització 
econòmica,Transparència i Responsabilitat, Convivència i 
Seguretat, Festes i Esports) amb un compliment molt elevat. 
Amb actuacions concretes com: Nous cursos de formació, 
95 % dels proveïdors de Móra d’Ebre, reducció de l’ endeu-
tament, pagament a 30 dies, dotació amb nous recursos a 
la Policia Local, enllumenat públic, buidar pisos ocupats de 

-
nança de Civisme, potenciar la 
Festa de Sant Antoni, Carnestol-
tes, Festes Majors, enllumenat de 
Nadal, Butlletí Turístic...

En altres àrees no s’ha pogut arribar a un nivell tant alt 
d’execució, tot i que volem destacar algunes actuacions: 
Horts Socials, àpats en companyia, Mora Actua, neteja dels 
carrers, subvencions als  llibres de text, obres a l’escola Lluis 
Viñes,  el nou Casal de Joventut, l’asfaltat camí de sant Jeroni, 
arranjament del Calvari...

Tenim un any per acabar allò ja començat:  asfaltat de carrers,  
Llibre Blanc de Turisme, reconstrucció de les Piscines d’Estiu, 
Talussos del castell, reubicació i digni8cació del Mercat Mu-
nicipal, POUM... Esperem que amb aquest temps puguem 
assolir els objectius marcats a l’inici  de legislatura.

(Amb el poc espai que disposem (200 parau-
les), poca cosa us podem explicar. Publica-
rem escrit complert a la nostra pàgina web. 
Gràcies.)

A menys d’1 any de les eleccions municipals, 
cal fer balanç.

Trobem a faltar un projecte, uns 
objectius, marcar unes prioritats. 
En de8nitiva, saber què es vol i 
cap a on es vol anar.

Des del nostre grup, no podem 
quali8car de positiva l’acció de 
govern CiU-PP a l’ajuntament. 

Temes com el POUM, l’Agenda21 (cap reunió en 3 anys), Llei 
de Barris (aturada per la voluntat de construir el barranc de 
les Moreres), els enfrontaments amb altres persones i insti-
tucions (la sortida del consorci de residus n’és un exemple)... 
fan que Móra hagi perdut lideratge.

La causa no és la crisi. Una dada: pressupost de 2011, 
5.331.557€, mentre que el de 2014, 6.511.482€. Més del 20%. 
L’augment de l’IBI (comproveu als rebuts), una causa. 

-
ferenciar la forma de rendibilitzar els recursos de l’actual go-
vern, i l’austeritat de l’anterior.

Trobem a faltar una autèntica política de servei a les perso-
nes més necessitades, i també de dinamització econòmica. 

Volem posar damunt la taula, amb transparència i participa-
ció, temes de debat que ens afecten a tots.

Una vegada més tenim l’oportunitat 
d’adreçar-nos als veïns i veïnes del nostre 
poble i es bo perquè des d’aquest butlletí 
els podem explicar els projectes que estem 
desenvolupant, però em remeto als fets 
perquè són més explícits que les paraules.

Des de la Regidoria que represento, 
Agricultura, Camins i Transports, es-
tic satisfet perquè ja portem més de 
60 quilòmetres de camins arranjats 
i de nova obertura i, què seria d’un 
poble sense els pagesos? de la terra i 
els seus productes en mengem tots. 
Els pagesos són l’eina per fer-ho possible per tant, tot el su-
port que els donem, sempre serà poc. Som referència de la 
fruita dolça a Europa i el nostre oli, a través de la Cooperativa 
i d’altres particulars, ha traspassat fronteres i  triomfa a tots 
els països als que s’exporta.

Pel que fa als transports, s’està donant un servei força digne 
a la població i cal mantenir-lo amb tot el nostre suport.

Una legislatura, és poc temps per desenvolupar un projecte, 
però serveix per encarrilar el que es vol fer, tot i això, Déu 
ni do del que s’està fent: Arranjament del Calvari, les vore-
res noves, el Camí de Sant Jeroni, pavimentació de carrers, 
festes...

Així acabo i tal com deia al començament, els fets parlen 
més que les paraules.

grups municipals

...no podem quali&-
car de positiva l’acció 
de govern CiU-PP a 
l’ajuntament...

Ens agradaria que 
el govern local tin-
gues celeritat i e&-
càcia en complir 
les mocions

...ja portem més 
de 60 quilòmetres 
de camins arran-
jats i de nova 
obertura....

Cinc  arees amb un 
nivell de compliment 
molt elevat 



informació
Principals acords
del ple municipal

La cooperativa L’Agrària Sant Antoni Abat de Móra d’Ebre és va fundar 
l’any 1945. La seva activitat constaba amb les seccions de vi, oli, fruita 
i ametlla. Desprès de més de 40 anys d’esplèndida activitat agrícola, 
l’arrencada de la vinya i el canvi de cultius que va experimentar el sector 
van fer que l’activitat anés a menys i comencés un període de decadència. 
D’entre els diferents compoments de la cooperativa, una de les seccions 
que varen patir els efectes va ser el molí d’oli que es va haver de tancar.

Vint anys més tard, el molí d’oli reprèn la seva activitat el 2010, desprès  
que un grup de socis apostèssim per rellançar l’oli de Móra d’Ebre, for-
mant una nova junta directiva, comptant amb un emplaçament renovat 
al polígon industrial “la Verdeguera”.

Actualment estem incorporant noves tècniques agrícoles, tant pel que fa 
al cultiu de l’olivera com en el cultiu de l’ametlla, i hem assolit una pro-
ducció estable i de qualitat.

Fruit d’aquesta modernització, volem donar a coneixer el nostre procés 
de producció i el nostre oli d’oliva verge extra de primera qualitat “La Pi-
cossa”, i destaquem també altres productes com l’oli Arbequí, el Comú i 
el Mil·lenium.

Els socis de la cooperativa vàrem sumar esforços per donar difusió a l’oli 
de Móra d’Ebre, i participem en diverses 8res per donar a conèixer els 
nostres productes, havent rebut dos premis al 2012.

El nostre oli es comercialitza a distribuidors del poble i a nivell d’exportació 
a França, i també al Perú.  En col·laboració amb el Consell Comarcal hem 
fet dues prospeccions econòmiques molt importants el darrer any a Mos-
cú i els darrers dies als  Emirats Àrabs, i seguim treballant portar el nostre 
oli arreu del món.

La junta directiva la formem:

President: Joan Ramon Casadó
Vicepresident: Antonio Jordi Riba
Secretari: Joan Ramon Martínez
1è Vocal: Joan Barcelona
2n Vocal: Juan José Torres
3è Vocal: Antonio Campos
Sindicatura de comptes: Xavier Solé

L’Agrària de Sant Antoni Abat
Joan Ramon Casadó

President de la Junta Directiva

L’OPINIÓ

Joan Ramon Martínez i Joan Ramon Casadó, promocionant  l’oli de Móra d’Ebre a Dubai.

Telèfons d’interès
Arxiu Comarcal .................................................   

Biblioteca Comarcal ........................................   

Casal de jubilats ...............................................  

CECOPAL .............................................................   

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 

Agost de 2013:

Moció dels grups municipals de CiU i ERC d’ahesió al pacte 

nacional del Dret a Decidir

Moció del grup municipal de CiU en favor del manteni-

ment dels serveis socials de proximitat en mans dels mu-

nicipis

Mocí del grup municipal de CiU vers el pla Conca de l’Ebre

Ooctubre 2013:

Rati8cació de l’acord del Consell General del Consorci de 

les ARE Els Colomers, de dissolució del Consorci

Aprovació inicial de l’expedient de modi8cación 

d’ordenances 8scals per a l’exercici 2014

Aprovació inicial de les bases que han de regir l’atorgament 

d’ajuts per la rehabilitación d’immobles del casc antic

Aprovació de la moció presentada pel GM de CiU, en rela-

ció a la planta CASTOR

Aprovació de la moció presentada pel GM de CiU, de re-

buig de la LOMCE del govvern espanyol

Febrer del 2014

Aprovació de formalización del con?icto en defensa de 

l’autonomia local, contra la Llei 27/2013 de RSAL

Expedient de desplegament d’una infraestructura d’accés 

basada en 8bra òptica a Móra d’Ebre

Març de 2014

Aprovació de la proposta de l’alcaldia en relució a la Decla-

ració Institucional en contra del Pla hidrològic en la conca 

de l’Ebre

Abril de 2014

Expedient aprovació inicial bases per la concedió d’ajuts 

per l’adquisició de libres escolars, cure 2014-2015

Aprovació de l’informe de mobilitat zona esportiva

Maig de 2014

Aprovació de la boni8cació del 50% de l’import de l’impost 

municipal de construccions i obres (ICIO) a les persones 

que tirin endavant activitats econòmiques al nucli antic.

Juny de 2014

Aprovació de la modi8cació dels 8txers de protecció de 

dades de caràcter personal per tal de protegir les dades de 

les persones que s’inscriguin a la borsa de treball que vol 

crear l’Ajuntament.


