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PROGRAMA ELECTORAL 2019    
  
  

1. HISENDA I GOVERNACIÓ 
  

• Farem un Ajuntament amb una gestió transparent i responsable amb els 

recursos econòmics. 

• Racionalitzarem la despesa pública. 

• Incentivarem la 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. 

• Millorarem la neteja del municipi. 

• Augmentarem la participació ciutadana que haurà d’estar recollida en el ROM 

(Reglament Orgànic Municipal). 

o Establir consultes o referèndums en temes importants. 

o Els veïns podran intervenir als plens prèvia sol·licitud per escrit. 

o Pressupostos participatius. 

• Revisarem 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. 

• Transparència en concursos públics que l’ajuntament es compromet a fer 

quan precisi de demandes concretes.     

 2.1. ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT DE GÈNERE (DRETS CIVILS)  

• Crearem un parc de d’habitatges socials i ajuts al lloguer social destinats 

a joves i persones necessitades, negociant amb els bancs que tenen en 

propietat pisos buits i/o obres inacabades. 

Les persones, tant les que són d’aquí 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 principal 

objectiu oferir serveis i recursos en els vessants psicològic, social, cultural i físic, per tal 

de millorar la qualitat de vida dels veïns de Móra d’Ebre.  

Aquest departament gaudirà d’unes instal·lacions pròpies i volem que sigui un nexe 

entre el ciutadà i l’administració. 
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• Impulsarem una Escola de pares. 

o Organització de jornades periòdiques amb professionals del món sanitari 

i educatiu.  

• Oferirem descomptes en els impostos municipals: IBI, BROSSA, AIGUA 

o Famílies nombroses. 

o Famílies monoparentals.  

o Famílies que tinguin membres a l’atur de llarga durada. 

o Famílies que tinguin membres amb grau d’invalidesa. 

• Impulsarem una àrea de Drets Civils que englobi les discriminacions a 

qualsevol ciutadà i, en particular, joves, dones, gent gran, col·lectiu LGTBI, 

immigrants i persones en situació de risc social. 

• Promourem reunions periòdiques amb entitats del municipi per tal de copsar 

les seves necessitats. 

 2.2. SANITAT 

• Treballarem conjuntament Ajuntament, institucions sanitàries locals i 

ciutadania per al bon funcionament i manteniment dels serveis de salut. 

• Treballarem per a ubicar un Centre de Dia en Salut Mental al municipi. 

• Farem una ampliació del CAP de Móra d’Ebre, tant a nivell de serveis com a 

nivell arquitectònic. 

• Continuarem amb la instal·lació municipal de desfibril·ladors i organitzarem 

més formació per la ciutadania.  Farem de Móra d’Ebre, un Municipi 

cardioprotegit. 

• Recuperarem l’ambulància convencional per les altes nocturnes de 22 a 6h. 

• Crearem un cementiri per a mascotes i animals de companyia. 

• Treballarem per fer una Clínica Veterinària Municipal (es pot fer un conveni 

amb els veterinaris del municipi), subvencionada per les quotes dels socis.  

• Promourem Campanyes d’esterilització de mascotes i animals de 

companyia. 

• Promourem campanyes d’adopció d’animals de companyia. 
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3. TREBALL I INDÚSTRIA 

• Dinamitzarem i ampliarem el polígon industrial de Móra d’Ebre.  

• Facilitarem a les empreses la instal·lació al nostre poble, reduint els 

impostos (IBI, aigua), posant  especial atenció als joves i empreses dedicades a 

les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC): 

• Atorgarem ajuts als emprenedors que vulguin establir o ampliar el seu negoci 

al municipi. 

• Atorgarem ajuts a les empreses que vulguin contractar nou personal que 

provingui de l’atur. 

• Disposarem d’un Agent de Desenvolupament Local per promocionar 

l’emprenedoria al municipi. 

• Crearem 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 continuï sent Centre Col·laborador del Servei 

d’Ocupació de Catalunya (SOC) i sol·licitarem cursos de formació ocupacional, 

amb certificat de professionalitat enfocat a energies renovables sector primari 

turístic entre altres, que podem sol·licitar i/o ampliar en funció de la demanda. 

• Treballarem per la instal·lació d’un Viver d’empreses, utilitzant serveis i espai 

comuns per tal de compartir despeses i establir sinergies entre ells.  

• Crearem una borsa de treball única Municipal per cobrir llocs de treball 

temporals i substitucions a l’Ajuntament tot respectant els principis d’igualtat, 

mèrit i capacitat. 

• Reforçarem l’ocupació a través de plans d’ocupació locals, amb la creació d’un 

fons, reduint el pressupost d’altres partides, i el destinarem a la contractació 

d’aturats de llarga durada. 

• Crearem la regidoria de noves tecnologies, i una oficina de desenvolupament 

industrial. 
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4. AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 

• Impulsarem l’agroturisme com una font alternativa d’ingressos. 

• Impulsarem la creació d’una associació de productors d’oli per tal 

promocionar la producció de l’oli d’oliva. 

• Establirem convenis amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya per realitzar cursos 

i jornades tècniques:   

Esporgar, Màrqueting, venda directa, agroturisme, agricultura ecològica, etc. 

5. EDUCACIÓ  

• Garantirem l’accés als llibres amb subvencions segons el nivell d’ingressos 

familiars. 

• Treballarem conjuntament amb l’IES per a la implantació de nous cicles 

formatius arrelats al territori i a les noves tecnologies. 

(Procurarem que l’administració potenciï la formació professional, creant centres 

específics i integrats d’FP, universalitzant els cicles formatius de grau mitjà, 

adaptant l’oferta dels programes de formació professional adreçats a joves sense 

titulació a les necessitats de l’entorn, incrementant l’oferta dels cicles formatius 

de grau superior i ampliant l’oferta general de les diverses formacions 

professionalitzadores per donar respostes contextualitzades tant a les 

necessitats de les persones com a les de les empreses.) 

• Per un model integral d’ensenyament, ens adherirem al Pacte Contra la 

Segregació Escolar i tindrem com a centres de referència les Escoles 

Primàries, Secundàries, Llars d’infants, Educació Especial, Idiomes, Música i 

Dansa, i les d’Esports. 

• Millorarem la qualitat de l’oferta d’activitats extraescolars de caràcter 

formatiu, cultural, lúdic i esportiu per a tot l’alumnat dels centres educatius, 

en horari no lectiu i, sobretot, en els períodes de vacances. 

• Potenciarem una xarxa de centres municipals d’educació especial, 

d’escoles bressol municipal, d’escoles municipals de música i dansa i 

d’escoles municipals de persones adultes com a eina per compartir 

estratègies, coneixement i experiències; i contribuirem a la sostenibilitat i la 

millora dels centres com a foment de la qualitat educativa. 
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• Ens adherirem a l’Educació 360. Educació a Temps Complet és un projecte 

que, liderat pel govern local, busca el compromís ciutadà amb l’educació.  

(Una educació entesa com un procés permanent d’aprenentatge, al llarg de tota 

la vida, i que, per tant, va més enllà de l’escola i que aplega també l’aprenentatge 

no lectiu). 

6. COMERÇ I TURISME 

• Promocionarem el comerç local i de proximitat donant tiquets de compra 

(només vàlids en comerços locals), com a premi dels diferents concursos i 

esdeveniments que organitza l’Ajuntament. 

• Dinamitzarem el comerç local per potenciar la imatge de la Móra d’Ebre 

comercial i capital de comarca. 

• Crearem una Oficina permanent de Turisme. 

• Promocionarem les visites guiades i potenciarem la senyalització dels llocs 

d’interès del municipi. 

• Programarem visites per dinamitzar el Castell. 

• Crearem 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. 

• Incrementaren 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. 

• Facilitarem la rehabilitació de cases al nucli antic: façanes, cobertes i serveis 

comuns (impost en la llicència d’obres, col·locació de bastides, etc.)   

• Premiarem l'emprenedoria anual del municipi. 

• Habilitarem un espai de pàrquing de caravanes i autocaravanes que disposi 

de serveis. 

• Crearem una associació que aglutini el gremi de restauració, bars i 

allotjaments turístics. 

• Promocionarem la Tomaquera com a nou alberg i centre de turisme actiu. 

• Impulsarem el primer Centre BTT de les Terres de l’Ebre. 
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• Crearem tres rutes excursionistes, camins de salut, al voltant del poble: camí 

de la sèquia mare, barranc de la teuleria i ruta històrica pel casc antic. 

7. URBANISME I SERVEIS PÚBLICS 

• Reorganitzarem el Pla de Mobilitat al Municipi, traurem les barreres 

arquitectòniques per tal que els nostres carrers, places i edificis públics siguin 

accessibles; així com farem accessible el transport urbà. 

• Ampliarem el pont d’arcades per tal de tenir un pas de vianants i bicicletes. 

• Treballarem per estimular l’activitat econòmica al casc antic, millorarem 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. 

• Agilitzarem els tràmits per la recuperació de l’edifici de  la Caserna de la 

Guàrdia Civil per tal d'ubicar-hi  un hotel d’entitats i una sala polivalent. 

• Dinamitzarem 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. 

• Arranjarem les entrades al municipi i crearem un accés digne a l’estació 

d’autobusos. 

• Reordenació i delimitació del casc antic: planificació, condicionament i 

enjardinament. 

• Casa Montagut, museu dels artistes. 

• Arranjarem i ampliarem el Cementiri. 

8. CULTURA I TRADICIONS 

• Recolzar al màxim l’Escola de Música i Dansa, eliminar l’ERO que afecta al 

treballadors, potenciar-la a les poblacions de la comarca a fi d’augmentar-ne 

l’alumnat. 

• Donar suport en els desplaçaments, mitjançant l’Empresa Municipal Móra Bus, 

als Clubs esportius i entitats que portin el nom de Móra d’Ebre arreu de 

Catalunya, és la millor inversió en promoció del nostre poble que podem fer. 
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• Promoure les associacions de veïns i de barri per tal de que participin més 

de l’activitat cultural. 

• Actualitzarem, promocionarem i potenciarem la nostra tradicional Festa del 

Riu. 

• Augmentarem la dotació de les subvencions a les entitats culturals. 

• Posarem en xarxa el calendari d’activitats culturals, socials i esportives. 

• Recuperarem La Fira de Móra, donant-li un nou caire, artesanal i amb 

productes de proximitat. 

  9. MEDI AMBIENT 

• Reordenarem i incentivarem l’ús de la Deixalleria Municipal; proporcionant 

beneficis econòmics (descompte en impost d’escombraries…), als usuaris 

habituals, premiant el reciclatge. 

• Apostarem per la implantació progressiva d’energia renovable 100% en 

edificis públics, i en farem promoció en edificis privats. 

• Exempció de l’impost de circulació i aparcament als vehicles elèctrics. 

• Gestionarem de forma més eficient els recursos destinats a la neteja dels 

nostres carrers. 

• Impulsarem el soterrament del cablejat aeri (llum, telèfon, internet), aprofitant 

quan s’obri una rasa en un carrer per passar-hi la pre-instal·lació dels diversos 

serveis i subministraments. 

• Realitzarem una Guia didàctica d’Espais Naturals, flora i fauna de la zona i 

vetllarem per la protecció del bosc de Ribera i dels espais naturals i fluvials. 

10. JOVENTUT 

• Organitzarem activitats lúdiques i que fomentin valors cívics, sortides per la 

gent jove, teatre, concerts, futbol, esquí. 

• Crearem el Consell Local de joventut per tal de donar veu als joves, per estar 

més a prop seu i conèixer les necessitats de primera mà. 

• Afavorirem la creació de rutes bonificades pel desplaçament dels joves que 

van a estudiar a fora del Municipi. 
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• Estudiarem la creació d’un espai d’aula d’estudi comarcal, orientada 

especialment a estudiants universitaris, amb accés informàtic i possibilitat 24h. 

• Crearem una nova zona d’oci i lúdica. 

11. ESPORTS 

• Nous espais esportius: construirem un nou camp de futbol i una pista 

d’atletisme. 

• Remodelarem els equipaments esportius.  

• Crearem el primer centre BTT de les Terres de l’Ebre. 

• Col·laborarem amb l'entitat Jeroni de Moragas amb activitats esportives 

específiques per als col·lectius amb algun tipus de discapacitat.           

• Cal donar valor al patrimoni natural i paisatgístic del municipi i potenciar 

l’entorn com a atractiu per a potenciar la pràctica esportiva a l’aire lliure 

(ciclisme, rem, pesca, running, senderisme, escalada). 

• Ampliarem l’horari de la piscina d’estiu i de la piscina coberta per tal d’oferir 

més serveis als usuaris. 


