
PROGRAMA ELECTORAL 
 

 

1. HISENDA I GOVERNACIÓ 
 

● Volem un Ajuntament que sigui responsable amb els recursos econòmics. 
 

● Auditoria externa a l' entrar a l’ajuntament per saber la situació econòmica real. 
 

● Volem un Ajuntament que tingui una gestió transparent: 
○ Publicitar a la web de l’Ajuntament les remuneracions brutes anuals i dietes de l’equip 

de govern i del personal eventual.  
○ Declaració de béns abans i després del període de mandat. 
○ Informació de l’estat de comptes de l’Ajuntament. 

■ Renegociar i afrontar el deute de l’Ajuntament 
■ Sanejar les finances de l’Ajuntament. 

 
● Racionalització de la despesa pública 

○ Mancomunar serveis públics amb altres pobles de la comarca. 
 

● Formació ciutadana del pla de seguretat nuclear i químic: protocol d’actuacions en cas 
d’emergència. 
 

● Policia Local de proximitat i al servei de les persones. 
 

● Millora de la neteja del municipi. 
 

● Augmentar la participació ciutadana 
○ Els veïns podran afegir punts a l’ordre del dia dels plens municipals 
○ Establir consultes o referèndums en tems importants 
○ Els veïns podran intervenir als plens prèvia sol·licitud per escrit 

 
● Revisar els contractes amb els mitjans de comunicació (premsa, ràdio i televisions de Terres 

de l’Ebre) per tal de promoure actes culturals i lúdics per aconseguir una major projecció del 
municipi com a capital de comarca. 

 
 

2. ACCIÓ SOCIAL, SANITAT I IGUALTAT DE GÈNERE (DRETS CIVILS) 
 

Les persones, tant les que són d’aquí de sempre com les nouvingudes, de totes les edats i amb 
diferents problemàtiques i inquietuds, són per a nosaltres una prioritat; per això volem crear el 
Departament Integral d’Atenció Ciutadana, que té com a prioritat principal oferir serveis i recursos 
en els vessants psicològic, social, cultural i físic, per tal de millorar la qualitat de vida dels veïns i 
veïnes de Móra d’Ebre.  
 

Aquest departament gaudirà d’unes instal·lacions pròpies i volem que sigui un nexe entre el ciutadà i 
l’administració. 
 

      ●    Impulsar una Escola de pares. 
○ Organització de jornades periòdiques amb professionals del món sanitari i educatiu.  

 

● Negociarem amb BASE el pagament a terminis de la contribució. 
 
 



● Oferir descomptes en els impostos municipals: 
○ Famílies nombroses 
○ Famílies monoparentals  
○ Famílies que tinguin membres a l’atur de llarga durada. 

 

● Creació d’un banc del temps local: 
○ Suposa donar, rebre i compartir temps amb els veïns del municipi. 
○ És un instrument de suport i cohesió social. 

 

● Crear un banc de material mèdic i ortopèdic per persones amb pocs recursos. 
 

● Donar continuïtat al menjador escolar durant el període d’estiu i vacances. 
 

● Crear un parc de d’habitatges socials i ajuts al lloguer social destinats a joves i persones 
amb pocs recursos. 

 
● Instal·lar de forma progressiva a les instal·lacions municipals desfibril·ladors i organitzar 

formació per la ciutadania.  
○ Móra d’Ebre com a ciutat cardio protegida. 

 
● Ja que hi haurà un representant del nostre Ajuntament al Consell d’Administració de l’Hospital 

Comarcal, vetllar pel bon funcionament, la transparència i sobretot per la qualitat de servei 
que s’hi dóna. 
 

● Vetllar per l’assistència sanitària al CAP de Móra amb especial interès a la tercera edat 
quan el desplaçament o les noves tecnologies els són un problema. Que es puguin facilitar 
tasques des del taulell via telefònica o presencial i no haver de fer massa gestions amb el 
telèfon de Sanitat respon. 

 
● Crear un servei d’urgències socials que coordini serveis i una oficina al servei del ciutadà. 

 
● Cementiri de mascotes i animals de companyia. 

 
● Promoure campanyes d’esterilització de mascotes i animals de companyia 

 
● Esterilització i promoure adopcions animals abandonats pel nostre poble. 

 
● Impulsarem una àrea de Drets Civils que englobi les discriminacions a qualsevol ciutadà i, en 

particular, joves, dones, gent gran, col·lectiu LGTB, immigrants i persones en situació de risc 
social. 

 
● Realització de reunions periòdiques amb entitats del municipi per tal de copsar les seues 

necessitats. 
 

● Recuperar la TV Local com a eina de comunicació entre l’Ajuntament i el poble 
 

 

3. TREBALL I INDÚSTRIA 
 

● Promoció del polígon industrial de Móra d’Ebre i del comarcal..  
 

● Facilitar a les empreses la instal·lació al nostre poble, reduint els impostos els primers anys 
d’establiment i incentivant la contractació de personal de Móra d’Ebre, posant  especial 
atenció als joves i empreses dedicades a les Tecnologies de la Informació i de la 



Comunicació (TIC): 
○ Atorgar ajuts i beneficis fiscals als emprenedors que vulguin establir o ampliar el seu 

negoci. 
○ Atorgar ajuts i beneficis fiscals a les empreses que contractin nou personal que 

provingui de l’atur. 
 

● Disposar un Agent de Desenvolupament Local per promocionar l’emprenedoria, i 
l’economiadel municipi. 
 

● Creació d’un Servei Municipal d’Ocupació que vetlli per la formació i millora professional de 
les persones en situació d’atur:: 

○ Volem que el nostre Ajuntament sigui Centre Col·laborador del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) i sol·licitar cursos de formació ocupacional i amb certificat de 
professionalitat enfocat a energies renovables i sector turístic entre altres. 

○ Instal·lació d’un Viver d’empreses per a nous emprenedors, utilitzant serveis i espai 
comuns per tal de compartir despeses i establir sinèrgies entre ells. 
 

● Creació d’una borsa de treball única i municipal  per cobrir llocs de treball temporals i 
substitucions a l’Ajuntament tot respectant els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. 
 

● Reforçar l’ocupació a través de plans d’ocupació locals. 
○ creació un fons, reduint el pressupost d’altres partides, i destinar-lo a la contractació 

d’aturats de llarga durada. 
 

 

4. AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 
 

● Impulsar l’agroturisme com una font alternativa d’ingressos: 
○ Assessorament FEADER. 

 
● Crear un mercat mensual i durant el cap de setmana amb productes locals  i de Km 0 

acordat amb els pagesos per tal d’oferir productes de temporada. 
 

● Impulsar la creació d’una associació de productors d’oli per tal promocionar la producció de 
l’oli d’oliva. 

 
● Impulsar la creació d’una marca de qualitat per la fruita dolça del municipi. 

 
● Creació de la Fira del Riu, per tal de promocionar el nostre riu, amb parades de pesca i 

navegació i Turisme, on s’ofereixin jornades sobre el medi fluvial, històriques i l'estat del riu. 
 

● Establir convenis amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural de la Generalitat de Catalunya per realitzar cursos i  jornades tècniquesde 
Màrqueting, venda directa, agroturisme, agricultura ecològica, etc. 

 
 

5. EDUCACIÓ 
 

● Continuar amb la reforma integral del CEIP Lluís Viñas. 
 

● Procurar per l’ampliació del pati de l’INS Julio Antonio. 
 

● Troba una ubicació adient a l’escola d’adults. 
 



● Fer les gestions oportunes per a aconseguir una ubicació digna a l’EOI. 
 

● Recuperar la figura de l’educador social. 
 

● Promocionar el Reciclatge de llibres i col·laborar amb les AMPAS que ho fan. 
 

● Garantir l’accés als llibres amb subvencions segons el nivell d’ingressos familiars. 
 

● Potenciar l’Escola Oficial d’Idiomes i l’Escola d’Adults. Punts de la UNED i la UOC. 
 

● Creació del Saló de l’Estudiant que sigui un referent a la Ribera d’Ebre on els estudiants 
puguin trobar informació sobre: sortides laborals, orientació professional, emprenedoria i 
xarxa EURES. 

 
● Treballar conjuntament amb l’IES per la implantació de nous cicles formatius. 

 

 
6. COMERÇ I TURISME 
 

● Promocionar el comerç local i de proximitat donant tickets de compra (només vàl·lids en 
comerços locals), com a premi dels diferents concursos i events que organitza 
l’Ajuntament. 
 

● Dinamitzar el comerç local i potenciar la imatge de la Móra d’Ebre comercial i capital de 
comarca. 
 

● Actualització de la senyalització comercial. 
 

● Regular l’accés als vehicles als carrers comercials per tal de fer-los peatonals, almenys en 
èpoques de campanya comercial. 
 

● Creació d’una Oficina de Turisme, no un punt d’informació, on es treballi per desenvolupar 
activitats turístiques, formació, etc. 
 

● Promocionar les visites guiades al municipi i potenciar la senyalització dels llocs d’interès 
del municipi. 
 

● Programar visites teatralitzades al Castell. 
 

● Potenciar el turisme fluvial i rural.  
 

● Crear una guia turística innovadora de Móra d’Ebre 2.0, una web municipal que sigui una 
plataforma de màrqueting turístic per donar a conèixer l’entorn que inclogui rutes i agenda 
d’esdeveniments. 
 

● Incrementar el nombre de HUT (Habitatges d’Ús Turístics): podria ser una font d’ingressos 
addicional per als propietaris de cases o pisos i així ampliar l’oferta d’allotjaments turístics. 
 

● Facilitar la rehabilitació de cases al nucli antic: façanes, cobertes i serveis comuns. 
(impost en la llicència d’obres, col·locació de bastides, etc.) 
 

● Ajudar a la implantació d’ hotels rurals amb reducció d’impostos. 
 

● Premi a la  emprenedoria anual del municipi. 



● Obrir noves rutes de transport ja que disposem d’una estació d’autobusos. 
 

● Potenciar el turisme ornitològic, aprofitant els punt d’observació naturals del terme 
municipal.   
 

● Mercat municipal permanent, donant facilitats als paradistes locals. 
 

● Habilitar un espai per pàrquing de caravanes i autocaravanes. 
 

● Creació de la Fira del Riu, per tal de promocionar el nostre riu, amb parades de pesca, 
navegació i Turisme, on s’ofereixin jornades sobre el medi fluvial, culturals, de l'estat sanitari 
del riu. 
 

 

7. URBANISME I SERVEIS PÚBLICS 
 

● Construcció d’un passeig fluvial comprès entre la plaça de toros i el pont vell, amb la 
possibilitat d’ampliar-ho fins la coneguda Illa de Saurí. 
 

● Adaptació i senyalització d’una ruta per la pràctica d’esport (running i cicloturisme) i amb un 
recorregut dotat de punts d’aigua, bancs, aparells de gimnàstica per la gent gran i zones 
d’ombra. 
 

● Rampa d’accés a l’embarcador, per poder deixar al riu les barques i evitar el desplaçament 
a Móra la Nova. 
 

● Establir la figura de Vigilant del Riu, que controli tota aquesta àrea que parlem, evitant la 
degradació de l’espai, tenir cura de la neteja, controls de pesca, etc. 
 

● Planificació i promoció d’una política urbanística sostenible i respectuosa amb l’entorn 
 

● Donar continuïtat al Projecte de Llei de Barris per tal d’estimular activitat econòmica all 
casc antic, millorar  les condicions de les persones que hi viuen a nivell urbanístic, social i 
econòmic, fomentant la rehabilitació d’habitatges que contribueixin a l’eficiència energètica i 
minimitzant la necessitat de nou sòl, tot recuperant els centres històrics degradats i millorar-ne 
les condicions d’habitabilitat. 
 

● Implantació progressiva d’energies renovables en edificis públics. 
 

● Facilitar i agilitzar els tràmits la rehabilitació d’edificis oferir l’assessorament per els projectes 
d’obra nova. 
 

● Creació d’una zona verda al barranc de les Moreres, amb recorreguts saludables i màquines 
d’exercicis. 

○ Ubicació de l’Escola Adults i Escola Oficial d’Idiomes a l’edifici ja construït amb aules 
degudament adequades. 

 
● Reprendre els tràmits per la recuperació de l’edifici de  la Caserna de la Guàrdia Civil per tal 

ubicar-hi  un hotel d’entitats  i una sala polivalent. 
 

● Dinamitzar l’edifici de l’Obrera, d’acord amb la Societat Obrera,  per reconvertir-lo en punt 
de referència al casc antic i al centre del poble: organització d’exposicions, cursos, 
conferències, concerts. 
 



● Arranjament de l’entrada al municipi pel Polígon Camins Nous. 
 

● Arranjament del pàrquing de davant de l’Institut Julio Antonio, com a pàrquing i zona verda. 
 

● Intermediar amb el Departament d’Ensenyament per tal d’ampliar el pati de l’IES ja que el 
solar adjunt, l’Ajuntament  va cedir-lo al Dept. d’Ensenyament. 

 
 

8. CULTURA I TRADICIONS 
 

● Convertir el Teatre la Llanterna en un organisme autònom i que la seva gestió sigui 
autosuficient, de manera que pugui programar, produir, i gestionar-se de manera autònoma, 
mitjançant un patronat o ens Municipal presidit per l’alcalde/essa i composat pel Regidor/a de 
Cultura, tècnic del Teatre, representants culturals i representants polítics. 

 

● Recolzar al màxim l’Escola de Música i Dansa, eliminar l’ERO que afecta al treballadors, 
potenciar-la per les poblacions de la comarca a fi d’augmentar-ne l’alumnat. 

 
● Donar suport en els desplaçaments, mitjançant l’Empresa Municipal Móra Bus, al Clubs 

esportius i entitats que portin el nom de Móra d’Ebre arreu de les poblacions de Catalunya, és 
la millor inversió en promoció del nostre poble que podem fer. 

 
● Recuperar Mora Morisca anual, donar-li un nou caire, i potenciar la vessant cultural i 

històrica del poble. 
 

● Promoure les associacions de veïns i de barri per tal de que participin més de l’activitat 
cultural i recuperar l’ambient de poble. 
 

● Actualització, promoció i potenciació de la nostra tradicional Festa del Riu. 
 

● Continuar donant suport a la Fira del Llibre Ebrenc i Litterarum. 
 

 

9. MEDI AMBIENT 
 

● Continuació del programa d’instal·lació de contenidors soterrats i estimulació del 
reciclatge, la recollida selectiva i les campanyes d’estalvi d’energia i d’aigua. 
 

● Gestionar de forma més eficient els recursos destinats a la neteja dels nostres carrers. 
 

● Soterrar progressivament el cablejat aeri, aprofitar quan s’obri una rasa en un carrer per 
passar-hi la pre-instal·lació dels diversos serveis i subministraments. 

 

● Incentivar l’ús de la Deixalleria Municipal; proporcionant beneficis econòmics (descompte 
en impost d’escombraries…), als usuaris habituals, premiant el reciclatge. 

 
● Fomentar el consum de productes a granel de quilòmetre zero amb envasos reutilitzables. 
 
● Treballar amb escoles i instituts per tal d’incrementar la sensibilitat respecte el concepte 

“residu zero”. 
 
● Coordinació amb els comerços i establiments per adoptar mesures dirigides en aquest 

sentit. 
 



● Fomentar l’ús de material reciclat i l’estalvi energètic per part de l’ajuntament. 
 
●    Fomentar el reciclatge de l’oli. 
 

● Neteja del nucli i del mobiliari urbà. 
 

● Guia didàctica d’espais naturals, flora, fauna i geologia de la zona. 
 

● Vetllar per la  protecció del bosc de ribera i dels espais fluvials. 
 

 

10. JOVENTUT 
 

● Organitzar activitats lúdiques i que fomentin valors cívics, sortides per la gent jove, teatre, 
concerts, futbol, esquí. 
 

● Voluntariat per incentivar el civisme, neteja llocs lúdics, serveis socials... 
 

● Dinamitzar el casal jove del poble. 
 

● Creació d'un abonament jove, per als que van a estudiar fora del poble, així podran anar 
des de casa seva a l'estació de tren en autobús de forma gratuïta i fàcil, ja que en lloc de sortir 
de l'estació de bus, fària el ser recorregut habitual i després aniria a l'estació de tren. 

 
● Fira estudiantil: estudis, pisos compartits, residències. 

 
● Creació d’una jornada d’entitats locals per donar-les a conèixer als escolars del municipi. 

 
● Creació d’un espai d’aula d’estudi comarcal orientada especialment a universitaris, amb 

accés informàtic i possibilitat 24h. 
 

11. ESPORTS 
 

 Millora constant dels equipaments i manteniment de les instal·lacions esportives de Móra 
d’Ebre. 

 Facilitar als clubs esportius equipaments, transport, material i ajuda dins de les possibilitats de 
l’Ajuntament, prioritzant als que tenen escola. 

 Col·laborar amb l’entitat Jeroni de Moragas amb activitats esportives específiques per als 
col·lectius amb algun tipus de discapacitat. 

 Donar valor al patrimoni natural i paisatgístic del municipi i potenciar l’entorn com a atractiu 
per a incentivar la pràctica esportiva a l’aire lliure (ciclisme, rem, pesca, running, senderisme, 
escalada, etc.). 

 Ampliar l’horari de la piscina d’estiu i de la piscina coberta per tal d’incrementar l’oferta. 
 
 
 
 


