
Situació del deute municipal

 Hem pogut contrastar la informació sobre el deute que apareix 
en la darrera comunicació extreta del bulletí municipal. Segons 
la informació que ha donat l'equip de govern (CIU+PP), el deute 
a llarg termini s'ha reduït en 3 milions d'euros. En canvi, tal i com 
consta al web de l'Ajuntament i al de la Sindicatura de 
comptes, les dades oficials del deute el 2011 eren de 6.442.000€ 
i el 2016, a 30 de juni el 2016, a 30 de juny, és de 5.524.076€. La reducció és d’uns 
918.000€, molt lluny dels 3 milions anunciats. En concret és del 
14% i no del 65% tal i com consta en les informacions publicades.

El pressupost 2017 contempla uns ingresos totals de 
6.109.756,52€. Si utilitzem aquesta xifra com a base, la reducció 
del deute a llarg termini és únicament del 3% anual. Així, doncs, 
a aquest ritme de reducció es tardarien més de 30 anys a 
eixugaeixugar-lo totalment. Amb aquestes xifres de deute públic amb 
les que ens movem actualment, Móra està fortament hipotecada.

Així doncs, pensem que s'hauria de dur la política econòmica 
municipal d'una altra manera.

Seguiment de les nostres propostes als pressupostos 2016 

Ara fa un any presentàvem 10 propostes als pressupostos 2016 
en contesta a l’oferiment de l'equip de govern municipal (CIU+PP). 

Quatre van ser acceptades i vam votar-hi a favor:

1.La recuperació de l'edifici municipal del barranc de les Moreres, 
que es destinarà finalment a Centre Obert. (notícia Diari de 

Tarragona) (notícia a Ribera Online).

2. 2. Incentivar l'ús de la deixalleria municipal proporcionant 
beneficis als usuaris, reduint l'impost d'escombraries o vals 

descompte al comerç local (encara a determinar). 

3. La introducció d'una bonificació en serveis municipals 
com l'aigua, l'IBI o el carnet de les piscines municipals, per a 

les famílies nombroses i monoparentals. 

4. La creació d'un abonament de transport jove, que permetrà 
als estudiants de Móra d'Ebre fer el trajecte d'anada als estudiants de Móra d'Ebre fer el trajecte d'anada 

i tornada a l'estació de ferrocarril de Móra la Nova a un preu de 
10 euros l'any.

De les 4, només una ha estat portada a terme en la seua totalitat: 
la recuperació de l’edifici del barranc de les Moreres que recentment 

s’ha inaugurat com a centre obert.

Als pressupostos per a l’any que ve (2017) vam fer 4 aportacions. 
Només l’Només l’ampliació de l’horari de la biblioteca (ara obrirà a les 16h), 
ha estat acceptat. En la votació dels pressupostos hem votat 

abstenció.

http:/esquerramora.blogspot.com.es/2016/11/seguiment-de-
laplicacio-de-les-nostres.html
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Notícies breus

L'Ajuntament ha rebut una subvenció de 19.169,53€ del PEN 
(Pla d'Emergències Nuclears-2016) per millorar el sistema de 
megafonia. Recentment, ERC ha reclamat una actualització 
dels Plans d’Emergència Nuclears que inclouria els nuclis 
de població situats dins d'un radi d'entre 10 i 20 km des de 
la central nuclear. I ha qualificat el PEN actual de “desfasat i 
obsolet”.obsolet”.

En el darrer ple (19/12/2016) el Sr. Melchor va informar que les 
dietes d’alcaldia estaven relacionades amb els nombrosos 
viatges que efectua per a aconseguir inversions. Es va remarcar 
que la inversió pública en aquest període (2011-2016) és de 6 
milions d’euros. Volem recordar que la inversió pública en el 
període 2003-2011 va ser de 23 milions d’euros.

Moció per arranjar la teulada del pavelló esportiuMoció per arranjar la teulada del pavelló esportiu. Proposada 
per ERC-AM al Ple del 20/08/2015 i aprovada per unanimitat. 
Esperàvem que fos una realitat el 2016, esperem que ho sigui 
el 2017.

Els nostres regidors van treballar el 6 de desembre adherint-se 
al manifest de l’AMI (Associació de Municipis per la Independència). 
No van poder fer-ho a l'Ajuntament, com era el seu desig, atès que 
l'l'alcalde no va donar el permís a la Policia Local per a poder-hi 
accedir. Móra d'Ebre és un municipi adherit a l'AMI encara que no 
hi ha cap cartell visible a l'entrada del poble, tal i com va demanar 
el Grup Municipal d'ERC-AM en una moció que va ser rebutjada 
per l'equip de govern (CIU+PP).

Els nostres regidors es van adherir a l’AECAT (Assemblea 
d’Electes de Catalunya), organisme impulsat per l’AMI i format 
pels electes (regidors, alcaldes, diputats, etc.), que s’hi vulguin pels electes (regidors, alcaldes, diputats, etc.), que s’hi vulguin 
adherir.

Mocions: des del darrer Ideal hem presentat vuit mocions de les 
quals ens han rebutjat dues:

 · Moció per la retirada dels símbols franquistes.
 · Moció per posar rètols de l’AMI a l’entrada del municipi.

Aprovades, entre altres:

  · Moció a favor de la reforma horària.
 · Moció per retirar el títol de fill adoptiu a un Gobernador Civil 
   franquista.
 · Moció per al desplegament de la Llei LGTBfòbia.

Podeu trobar més informació sobre les activitats del nostre Grup Municipal i de la Secció Local al web 
www.locals.esquerra.cat/moraebre

Aquest desembre ha tingut lloc una assemblea ordinària amb 
renovació de càrrecs. La nova executiva està encapçalada per 
Mònica Amorós a la presidència; Manel Launes, secretaria 
d'organització; Mariano Martín, finances, Cinta Agné, secretaria 
de política municipal i portaveu; Àlex de la Guia, secretaria 
d'imatge i comunicació, Carme Celma, secretaria de la Dona, 
Antoni CutronaAntoni Cutrona, secretaria de relacions institucionals i Roser 
Rué com a representant de les JERC.

Canvis a l’executiva local

Boom turístic

S’està parlant d’una inversió de 1,7 milions d’euros per construir 
un port fluvial a la Aubadera, al galatxo de davant del Club Nàutic. 
També es parla d’arreglar i cobrir l’antiga plaça de braus amb 
una teulada per a aconseguir un auditori cobert per a 2000 
persones. 
El nostre grup ha demanat informació del cost, per escrit, i enlloc 
d’això, la poca informació que rebem la tenim gràcies al butlletí d’això, la poca informació que rebem la tenim gràcies al butlletí 
municipal en l’apartat “Boom turístic”.
Així doncs, demanem que se’ns proporcioni un avantprojecte 
valorat i quantificat per tal d’estudiar-lo i determinar si és viable 
(creiem que no ho és tenint en compte la inversió feta en els 
talussos i la perillositat que encara presenten).

Imatge recent de la pista 
del Club Nàutic amb roques 
despreses dels talussos 

del Castell.

Recentment, s’ha tallat el 
camí de sovarrec per 
més despreniments.més despreniments.

Bon any nou!!
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