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EDITORIAL 

 

Seguim com sempre; ha passat gairebé un any del nou govern a l’Ajuntament i estem  un altre cop al cap 
del carrer, “d’un carrer anomenat  majoria absoluta”. És cert que hem notat algunes millores com a grup 
polític, en les eines i en la informació per tal de fer una tasca de control, i és en aquest mateix control on 
veiem que les decisions preses per l’equip de govern de CiU segueixen sent les de governar en solitari, 
en clau partidista  i només per a “alguns”.  

Voldria saber si vostès troben lògiques algunes decisions preses per CiU de Móra la Nova. 

 

 És lògic gastar-se prop de 12000€, que són el cost de l’obra de l’aparcament del cementeri, per 
a que estigui tancat amb una cadena?. 

 Es lògic que aquesta obra l’executi el mateix de sempre?. 

 Es lògic que el regidor de governació passi de cobrar 420€ a cobrar-ne 975 € mensuals en con-
cepte d’assistència?. 

 És lògic tenir a un vigilant sancionat de feina però no de sou? I mantenir aquesta situació des 
del 28 de setembre de 2011 al 16 de març de 2012 quan finalment va ser acomiadat?  

 És lògica aquesta sanció que ha pogut generar una despesa en hores extraordinàries per cobrir 
el seu lloc de treball o bé deixar aquest servei bastant reduït?. Pensem que aquest període 
comprèn esdeveniments com les diverses FIRES que es fan precisament en aquestes dates...  

 Es lògic contractar una empresa d’investigadors privats per vigilar un treballador de l’A-
juntament? 

 Es lògic que l’oposició demani una reunió amb l’alcalde, per escrit i amb data de 21 de gener 
de 2012 per tractar aquest temes, li recordi públicament tres mesos després durant un plé muni-
cipal i a hores d’ara encara no ens hagi convocat?. 

 Es lògic que tanquin les  urgències del CAP de Móra la Nova i que l’equip de govern  no es posi-
cioni en contra, anteposant el partit al poble?. 

 Es lògic que el sopar de fires costés més de 4.000€, en temps de crisis?. 

 Es lògic que es convidi a gent al sopar en concepte de company de partit i que el total de co-
mensals fos de 109 persones?.  

 Es lògic gastar-se 256.000 € en àrees de contenidors soterrats i que la inversió no repercuteixi a 
les empreses del municipi? 

 Es lògic que Esquerra presenti una moció a l’Ajuntament per demanar a la Generalitat que re-
dacti el projecte de l’IE Tres d’abril  i que l’equip de govern hi voti en contra ? 

 

I així tantes i tantes preguntes que em faig sense trobar-hi la lògica... 

           Jesús Àlvarez i Vilàs 
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ACTIVITAT D’ERC ALS PLENS 

 

El passat dia 7 de Febrer va tenir lloc a l’Ajuntament de Móra la Nova el ple municipal extraordinari sobre 
els pressupostos 2012. El grup municipal d’ERC va tenir accés a uns pressupostos completament elabo-
rats 4 dies abans del ple. Després d’estudiar-los en profunditat en la mesura que el poc temps donat 
ens permetia, el grup d’ERC va presentar dues esmenes: 

 

 Davant de l’increment del 10% en la partida de les retribucions dels membres dels òrgans de 
govern  en relació al Pressupost del 2011 i unes retallades a la partida destinada als salaris dels 
treballadors municipals entre un 2 i un 9.5 % ,  ERC va proposar que aquestes retallades també 
fossin aplicades als membres de l’equip de govern. Això suposaria  un estalvi en la partida de 

9.155 €.  

 L’altra esmena demanava que la partida destinada a la construcció de 5 illes de contenidors soter-

rats, amb un pressupost de 246.825€ es destinés a altres inversions de reposició en infraestructu-
res i béns destinats a l’ús general, on podrien accedir empreses locals que es troben en una situa-
ció molt delicada per la crisi. A més, la construcció de les illes de contenidors no és un tema priori-
tari per a la població, ja que el servei el tenim cobert amb contenidors convencionals. 

 

Tot i demanar que aquestes dues esmenes fossin votades per separat al ser dos temes ben diferents ens 
van dir que no i que serien votades conjuntament. Clar, així passava més desapercebuda la negativa a 
retallar la partida de retribucions... 

 

 

D’altra banda, ERC de Móra la Nova va demanar un ple extraordinari el dia 28 de Febrer per a tractar 
tres temes que nosaltres consideràvem de vital importància: 

 

 MOCIÓ DE REBUIG A L’INCREMENT DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES 

La crisi econòmica afecta durament moltes famílies del poble de Móra la Nova i aquest increment del ti-
pus impositiu de l’IBI per als immobles urbans eleva injustament la contribució que haurà de fer la ciuta-
dania en aquesta matèria. Per això el Grup Municipal d’Esquerra de Móra la Nova proposa al Ple l’adopc-
ió del següent acord: 

Manifestar el rebuig a aquesta mesura, tot traslladant el present acord als organismes competents. Es va 
votar a favor per unanimitat. 

 

 PARTICIPACIONS PREFERENTS 

Moció en defensa dels afectats per la contractació de participacions preferents. Aquesta moció va estar 
motivada pel fet que al llarg de l’any i des de que va esclatar la notícia ens hem anat assabentant de que 
són molts els moranovencs que han resultat afectats per aquesta mena de producte ofert de manera no 
massa ètica a persones que no van ser suficientment informades del que realment contractaven. 

També va ser votada a favor. 

 

 MOCIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ DE L’INSTITUT ESCOLA 

El nostre  grup va demanar que durant l'any 2012 el Departament d'Ensenyament habiliti una partida 
pressupostària per tal de redactar el projecte constructiu de l'Institut Escola. 

També vam demanar crear una comissió municipal amb la presència de tots els partits del consistori, 
l’AMPA i la direcció del I.E. Tres d’Abril, per tal de poder establir amb el Departament d’Ensenyament el 
calendari d’actuacions i inversions per construir el nou centre. 

Aquí, el grup municipal de CiU, anteposant el partit als interessos del poble, va votar en contra d’aquesta 
proposta. 



 

 

UN TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT VIGILAT 

 

A un treballador  municipal, l’equip de govern de l’Ajuntament de Móra la Nova li va obrir el passat més 
de Setembre un expedient disciplinari per usar una baixa laboral justificada. 

 

Des d’ERC-AM de Móra la Nova no entrarem a jutjar aquesta decisió, si més no, controvertida; ja ho fa-
ran altres instàncies. Ara bé, el que sí que farem es mostrar la nostra completa disconformitat en algunes 
de les actuacions dutes a terme per l’equip de govern de CiU: 

 

 Al Sr. Emili Alabart se’l suspèn de treball però no de sou. Aquesta situació persisteix des 
del dia 28 de setembre de l’any passat fins al març quan finalment ha estat acomiadat. 

 L’equip de govern, el mateix dia que el Sr. E. Alabart va demanar la baixa, va contractar a 
una empresa de detectius privats per a que li fessin un seguiment en el seu àmbit personal, 
iniciant-se aquest ja el dia següent. 

 És sorprenent que la contractació de l’empresa de detectius es faci de forma tan ràpida, te-
nint en compte que el Sr. Alabart no havia utilitzat mai una baixa mèdica en els més de 10 
anys de servei. Això ens fa pensar que potser estaven esperant que n’agafés una? 

 També ens preguntem si és una pràctica habitual d’aquest govern municipal contractar em-
preses de detectius per a vigilar les baixes mèdiques dels treballadors municipals. 

 Quan ha costat a tots els moranovencs aquest treball de seguiment? 

 

A part de tot això, aquest expedient disciplinari ha deixat coix el nostre servei de vigilants a Móra la Nova, 
precisament en un moment en què les xifres dels delictes s’han incrementat arreu. A més, ha provocat 
que  la resta de vigilants hagin hagut de cobrir els seus torns, o bé o fes algú altre dels treballadors de 
l’Ajuntament.  

VISITA A LA RESIDÈNCIA 

 

Dos regidors d’ERC, Pinyeres Assens i Francesc Moliné, 
van visitar la residència d’avis de la nostra població el pas-
sat mes de Febrer. Allí van ser rebuts magníficament per la 
seva directora qui els va explicar el funcionament quotidià 
de la residència. 

Van poder veure com  la infraestructura té molts punts po-
sitius, com són la seva bona comunicació gràcies a l’es-
tació, la seva lluminositat i les seves habitacions funcio-
nals. 

Però també van constatar les seves deficiències, com són 
els problemes d’espai de les zones comunitàries i d’emma-
gatzematge, els problemes de pressió amb el subministra-
ment d’aigua potable i els problemes d’inundacions pluvi-
als els dies de fortes pluges. 

Malgrat tot, es van endur una bona impressió del dia a dia d’una bona infraestructura de la nostra pobla-
ció. 

També van poder constatar que, malgrat ser un possible lloc de treball per al jovent del nostre poble, 
amb els cursos d’atenció socio-sanitària que s’estan organitzant als Ajuntaments, malauradament, no s’hi 
podrà accedir. Aquests no serveixen per a treballar en residències de la Generalitat o concertades, ja que 
la titulació requerida serà com a mínim la d’un Grau Mitjà i que les residències tenen com a data límit 
l’any 2015 per a que els treballadors actuals es treguin aquesta titulació.  

És de lògica pensar que un curs de 4 mesos de durada no pot ser mai comparable als dos anys de dura-
da del cicle formatiu...   



Aplaudiments 

Volem dedicar aquest enorme aplau-
diment a un grup de persones de 
Móra la Nova que, juntament amb 
altres de la comarca i davant la ma-
laltia d’una veïna del poble, es van mobilitzar i 
van dur a terme una campanya per a aconseguir 
donants de medul·la òssia. La campanya va ser 
un èxit i es van aconseguir més de 400 donants.  
Moltes  felicitats per aquest esforç altruista i des-
interessat. 

         Xiulets 

La darrera diada de Tots Sants 
vam poder veure com s’havia fet un 
aparcament al costat del cementeri 
per facilitar un espai pels cotxes. 

Doncs bé, aquesta obra que ha costat uns 
12.000 euros de les arques de l’Ajuntament  es 
troba actualment tancada amb un cadenat per 
impedir-hi l'accés. 

Una despesa cara per un dia a l’any... 

 

Edició:   Jesús Alvarez,   Francesc Moliné,   Jordi Vecino                             Maquetació:         Pinyeres Assens 

EN DEFENSA DE L’ECONOMIA COMARCAL 

 

Esquerra de Móra la Nova sempre ha defensat  a les petites i mitjanes empreses del nostre territori 

(PIMES), que són les  que realment estan més properes als covilatans . Són les empreses on treballen la 

majoria de les persones que coneixem. I també són les empreses, que de llarg, estant patint més els 

efectes de la malaurada crisis. 

Dit això, volem exposar que el dia 7  de febrer a la sessió plenària de l’Ajuntament, el grup d’ERC  va  

realitzar una petició per a que les despeses generades per les publicacions del nostre Ajuntament, i que 

ascendeixen gairebé 40.000€ anuals,  vagin destinades a alguna empresa de la comarca com per exem-

ple el Jeroni de Moragas. Així al menys es generaria beneficis al territori i es col·laboraria en una causa 

de caràcter social (tant perjudicades en les retallades) enlloc de contractar els serveis a l’empresa priva-

da XB Cèltica Papel, que és de Barcelona i el seu Director Comercial és el fill de l’ex-alcalde. 

També ens van dir que no... 

   CONEIXES EL TEU POBLE   

Guanyadora: Sra, Mercè Segura    

Pinyeres Assens  fent l’entrega de la garrafa d’oli al Sr. 

Carles Trinchan en representació de la seva esposa. 

La foto mostrava un provisional de llum d’una obra al carrer 

Jacint Verdaguer que impedeix el pas per la vorera. Això 

obliga als vianants a baixar per  la carretera per poder pas-

sar. Val a dir que continua  igual sense que ningú ho solu-

cioni... 

                          NOVA FOTO      

Si sabeu identificar correctament la imatge de la foto i 

la seva situació envieu un email amb la resposta a la 

nostra adreça electrónica que trobareu a la portada 

del Butlletí. De totes les respostes encertades sorteja-

rem una garrafa d’oli de la nostra cooperativa. 

 


