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ACTA SESSIÓ DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      2 
Caràcter:  Extraordinària i urgent 
Data:   11 de Març de 2014 
Horari:   20:00 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
Membres assistents  
 
Sr. Joan Piñol Mora, Alcalde 
Sr. Sixte Melchor Gimenez, Tinent Alcalde 
Sr. Conxita Mosegui Abella, Tinent Alcalde 
Sr. Julio Roca Font, Tinent Alcalde 
Sra. Monserrat Pineda Gimenez, Regidora 
Sra. Montserrat Torres Prades, Tinent Alcalde 
Sr. Josep Subirachs Pedret, Regidor 
Sr. Josep Sole Arnal, Regidor 
Sra. Concepcion Blasi Vila, Regidora 
Sr. Jose M. Dominguez Lozano, Regidor 
Sra. Dolors Gurrera Romo, Regidora 
Sr. Josep A. Moreno Vidal, Regidor 
Sr. Francisco M. Launes Andilla, Regidor 
Sra. Dora Fornos Clua, Secretaria-interventora acctal 
 
 
Ordre del dia: 

 
1.- Ratificació, si s'escau, de la urgéncia de la sessió. 
2.- Aprovació, si s'escau, de la proposta de l'alcaldia en relació a la Declaració Institucional en contra del 
Pla hidrològic en la conca de l'Ebre. 
3.- Informació Alcaldia 
4.- Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 

 

1.- Ratificació, si s'escau, de la urgéncia de la sessió. 
 

Atès el que disposa l'art. 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases i  del règim local, i l'art. 97 
del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós  de  la Llei Municipal de Catalunya, es demana al 
plenari que es ratifiqui sobre la  urgència que s’ha convocat amb aquest caràcter perquè el Pla de 
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Conca es va aprovar precisament  l’endemà del dia que va tenir lloc la sessió plenària 
anterior i el que es vol ara és ratificar la situació  d’aquest Pla i acabar d’esbrinar qüestions 
relatives al cabal  ecològic i tot allò que l’envolta per això quan s’ha tingut tota la 
informació necessària  s’ha convocat  el ple ja que el proper no serà fins el mes d’abril i 
potser ja seria massa tard.  

 
S’aprova per MAJORIA ABSOLUTA de dotze vots a favor dels representants dels grups municipals de 
CIU, ERC i PSC i un en contra del representant del grup municipal del PP 
                                                             ----------------  
 
2.- Aprovació, si s'escau, de la proposta de l'alcaldia en relació a la Declaració 

Institucional en contra del Pla hidrològic en la conca de l'Ebre. 
 
El passat divendres 28 de febrer es va aprovar el nou Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre, contra el qual 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre va presentar al·legacions en considerar que representa un greu perjudici per 
al tram baix del riu Ebre, especialment al Delta de l’Ebre, en els àmbits mediambiental, econòmic i social. 
El nou Pla estableix un cabal mínim insuficient per garantir la preservació dels ecosistemes del delta i 
posa en risc el futur del sector primari.  
 
Aquest Pla s’ha elaborat sense atendre els criteris científics i tècnics del Comissió per a la Sostenibilitat 
de les Terres de l’Ebre (CTSE), l’organisme consultiu i de participació en el marc del qual es va elaborar 
una proposta de règim hídric de mínims que el Pla de Conca hauria d’incloure per salvaguardar el delta 
de l’Ebre.  
 
En aquest Pla no s’han tingut en compte els criteris del CTSE ni les al·legacions presentades per 
l’ajuntament de Móra d’Ebre, la Generalitat de Catalunya i altres administracions i entitats del territori. 
 
És per això que es  proposa al Ple de la Corporació l’aprovació de la següent Declaració Institucional: 
 
PRIMER.-  Rebutjar el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre aprovat en considerar que atempta contra els 
interessos mediambientals, socials i econòmics de les Terres de l’Ebre, especialment en el tram final del 
riu Ebre i el seu delta. 
 
SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat que continuï mantenint la seva oposició a l’esmentat Pla i 
procedeixi a realitzar les accions oportunes als efectes d’evitar la seva aplicació. 
 
TERCER.- L’Ajuntament de Móra d’Ebre procedirà a oposar-se políticament i jurídica al Pla, ja sigui 
directament o afegint-se a altres iniciatives impulsades per diferents institucions, organismes o entitats. 
 
QUART.- Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, de les Corts 
Espanyoles, al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre 
(PDE).  
 
Intervé el Sr Moreno  i manifesta que des del seu grup  també s’han preparat diferents 
mocions però que en veure que s’ha presentat  aquesta  i que era una declaració   
institucional promoguda  per l’ajuntament  i en definitiva, és  el mateix,  s’hi adhereixe i, 
per tant, hi votara a favor. 
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Intervé el Sr. Launes per manifestar que el seu grup hi votarà en contra perquè considera 
que a l’aigua hi té  dret tothom qui li passa per la vora  i que, de moment,  s’està utilitzant 
més a Catalunya que a altres comunitats mitjançant  el mini transvasament, el canal  Xerta-  
Sènia, el canal Segarra-Garrigues, els regs del Priorat  i altres, a més, de les nou comunitats   
per on passa el riu, vuit hi han votat a favor i una en contra, i encara, dins de Catalunya, la 
Comunitat de Regants  de la dreta de l’Ebre  també està d’acord amb aquest Pla de Conca 
que garantitza més aigua anual que la que fins ara  hi havia pactada per això votara en 
contra de la moció. 
 
Intervé el Sr. Alcalde  per expressar que tot i que els hagués agradat la unanimitat  de vot, 
com a grup polític respecten  absolutament totes les posicions tot i que no les comparteixin 
i, per sobre de tot, respecten la llibertat d’expressió i de decisió de cadascú,  
 
Intervé el Sr. Solé i manifesta que el seu grup votarà a favor de la declaració institucional 
perquè ha sigut el posicionament que sempre han mantingut tant a l’Ajuntament com a la 
comarca, en relació a temes derivats  d’actuacions artificials al riu que poden provocar d’un 
problema mediambiental. Continua dient que l’aigua és molt llaminera en el sentit que és 
molt necessària per crear activitats econòmiques d’oci i de turisme entre d’altres per això 
atreu a molta gent, abans a la Comunitat  Valenciana, com ja és sabut, amb un projecte de 
transvasament que es va plantejar en més de 1000 Hm3,  i acabant de matisar les paraules 
del portantveu del Partit Popular, la idea de transvasament i el que ara s’està parlant, un 
Pla de Conca, són dos conceptes molt diferents, en aquell cas es va tenir la sort de poder 
aturar un transvasament tan agressiu, ara  sembla que d’alguna  manera també es vol actuar 
sobre el riu  que és molt fràgil, per tot això creuen que  una extracció excessiva d’aigua,  tot 
i que sigui per una activitat econòmica tan important com és el reg,  perjudicaria encara més 
aquest feble equilibri mediambiental, a més a més, estant a l’àmbit de les terres de l’Ebre, 
pensen que s’ha de defensar el territori de proximitat i el posicionament del seu grup no pot 
ser altre que rebutjar el Pla de Conca. 
 
El Sr. Alcalde li agraeix la manifestació del seu vot. 
 

Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per MAJORIA ABSOLUTA de dotze vots a favor 
dels representants dels grups municipals de CIU, ERC i PSC i un en contra del representant del grup 
municipal del PP 

---------------- 
 
3.- Informació Alcaldia 
 

Tot seguit, explica que s’ha rebut una instància  per part de l’Assemblea Nacional Catalana  
en què es demana autorització per instal·lar un punt de recollida de vots, els dies  22 i 23 de 
març, a la Biblioteca i a la zona dels Quatre Cantons i pregunta si hi ha cap grup que tingui 
algun inconvenient en autoritzar aquesta petició. Cap grup s’hi mostra en contra.  
 
Finalment esmenta el fet de que el Departament  de Governació va comunicar que per acord 
del Govern de la Generalitat de Catalunya s’ha autoritzat la subvenció per a dur a terme  les 
obres dels talussos del castell amb una subvenció de gairebé 390.000€  que sumats als 
460.000€ que provenien de la llei de Barris representen  el 93% dels 925.000€ de la totalitat 
del projecte. Si en el procés de licitació de l’obra s’aconsegueix encara alguna rebaixa 
l’Ajuntament hauria d’aportar molt poc dels recursos propis per afrontar-ne l’execució. 
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De tota manera, segueix explicant, que una cosa és el finançament que està garantit gairebé 
al 100% i una altra la tresoreria, però que s’estan estudiant altres maneres de tirar endavant 
aquesta licitació com podria ser, per exemple, la gestió a algun organisme oficial;  en tot 
cas, d’una manera o d’una altra, pensa que aquesta obra s’ha d’abordar a la major brevetat 
possible i, donada la seva importància, els grups seran informats tant aviat es puguin 
concretar tots els detalls.  

---------------- 
 
4.- Precs i preguntes 
 
No es tractà per no haver-hi, 

 
*************** 

 
I no havent-hi mes assumptes a tractar per ordre de la Presidència, s'aixeca la sessió, i per a fer-hi 
constar el que s'ha tractat i els seus acords presos, estenc la present amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde-
President.  
 
Mora d'Ebre, 11 de Març de 2014          
 
V  i  P            La Secretarià-interventora acctal (Resolució DGAL de 26 de febrer)  
l'Alcalde-President             Dora Fornos Clua  
 
 
 
 
 
 

 


