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SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSISTORI 

 
 
 
Al municipi de Móra d’Ebre, quan són les dotze hores del dia tretze de juny de dos mil quinze és 
reuneixen a la sala de sessions d’aquest Ajuntament, sense prèvia convocatòria, en conformitat amb 
el que disposa l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, 
en concordança amb els articles 7 del ROM i 37.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de  novembre, els 
Regidors i Regidores que el passat dia vint-i-quatre  de maig van ser proclamats electes per la Junta 
Electoral de Zona com a conseqüència dels resultats de les últimes Eleccions Locals, convocades 
pel Reial Decret 233/2015 , del dia 30 de març d’enguany, que a continuació es relacionen, que 
constitueixen la totalitat dels Regidors i Regidores electes d’aquesta corporació, amb la finalitat de 
celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de l’Ajuntament, assistits per mi, la Secretària 
de la Corporació, que dono fe de l’acte,  
 

ASSISTENTS 
 
Sr. Joan Piñol Mora, CiU 
Sr. Sixte Melchor Gimenez, CiU  
Sr. Julio Roca Font, ,  CiU  
Sra. Montserrat Torres Prades, CiU  
Sra. Monserrat Pineda Gimenez, CiU  
Sr. Raul Olivan Gallardo, CiU 
Sra. Maria Rodriguez Grau, CiU  
Sra. Cinta Agne Sabate, ERC-AM 
Sra. Monica Amoros Gurrera, ERC-AM  
Sr. Alex de la Guia Fernandez, ERC-AM  
Sra. Dolors Gurrera Romo, PSC-CP 
Sra. Montserrat Latorre Pasanau,PSC-CP 
Sr. Francisco M. Launes Andilla,PP 
 

En primer lloc  pren la paraula la secretària per manifestar als presents que l’objecte d’aquesta 
sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament, a la vista dels resultats que es van 

produir el  passat dia 24  de  maig, data de  celebració de  les votacions per a la renovació de  la 
totalitat  dels membres de  les Corporacions Locals. 

 
El  procediment de  constitució de  l’Ajuntament, en conformitat amb el que disposa la legislació 
vigent, implica la realització de  les operacions següents: 

 
 

a)  Constitució de  la Mesa d’edat,  formada  pels Regidors o  Regidores electes de  
major i menor edat presents en aquest acte. 
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b)   Acreditació dels Regidors i Regidores electes davant la Mesa d’edat,mitjançant  
la presentació de  la Credencial expedida per la Junta Electoral de  Zona i el 
Document Nacional d’Identitat      o    document equivalent 
c)  Jurament o  promesa del   càrrec, mitjançant  la fórmula  legalment prevista 
d’acatament  de  la Constitució. 

  d) Elecció de  l’Alcalde o Alcaldessa  
 
 

 
Així mateix, la senyora Secretària informa  als presents que, en aquest acte, es troba a 
disposició de  tots els Regidors i Regidores electes la documentació  exigida pel   paràgraf  4art. 
de   l’article  8  del ROM, acta d’arqueig,  justificants  d’existències  en metàl·lic  o valor de 
l’Ajuntament, dipositats en la Caixa municipal i en Entitats Bancàries, així   com     la   
documentació   relativa   a   l’inventari   del    Patrimoni Municipal, la rectificació  del  qual es va 
aprovar al Ple  del  dia 4 de maig d’enguany. 

 
El document que consta a l’expedient és : 
 
“Amb motiu de la constitució de la nova Corporació d’ acord amb els resultats de les passades 

eleccions locals de data 24 de maig de 2015 i d’ acord amb el que s’ estableix a l’ article 36.2 del 

Reglament d’ Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es procedeix a 

l’arqueig extraordinari de la corporació, del seu organisme autònom locals i de les societats 

mercantils de capital íntegrament municipal, els quals corresponen a data 12 de juny de 2015. 

 

 

 

 

ESTAT DE TRESORERIA DE L’ AJUNTAMENT 
 
 

Banc Núm. Compte Bancari Saldo 
Catalunya Caixa  2013-3057-50-0210098926 216.052,20 

Catalunya Caixa   2013-0442-45-0200062737 827,47 

La Caixa 2100-0065-21-0200247470 3.306,04 

La Caixa 2100-3506-74-2500001189 1360,16 

Bankia 2038-9974-58-6800024665 2.000,77 

BBVA 0182-5634-10-0200430551 5.744,34 

BBVA 0182-5634-12-0201502444 11.454,74 

Banc Sabadell 0081-0422-33-0001010002 308,78 

Banc Santander 0049-2513-36-2214011845 73.522,04 

Banc Santander   0049-2513-33-2514027881 540,34 

Banc Santander 0030-2451-65-0870001271 1.050,81 

Banc Popular 0075-0358-70-0660001159 3.480,72 

Caixa Corporació  569,74 

Total Bancs i Caixes:  320.218,15 
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Operacions tresoreria Núm. Compte Bancari Saldo  
BBVA 0182-5634-19-0101501914 -91.993,98 

La Caixa 2100-0065-24-0200224988 -277.297,90 

Total   -369.291,88 
 

 

 

 

 

ESTAT DE TRESORERIA DEL PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA 
 

Banc Núm. Compte Bancari Saldo 
Catalunya Caixa  2013-3057-58-0200113741 7.317,36 

Banc Sabadell 0081-0422-31-0001104212 17.653,30 

Caixa Corporació  1.186,49 

Total Bancs i Caixes:  26.157,15 
 

 

 

 

 

ESTAT DE TRESORERIA DE MÓRA D’EBRE BUS, S.L. 
 
 

Banc Núm. Compte Bancari Saldo 
Catalunya Caixa  2013-3057-57-0210254942 6.324,27 

Bankia 2038-9974-58-6000113009 1.865,51 

Caixa Corporació  244,41 

Total Bancs i Caixes:  8.434,19 
 

 

 

 

ESTAT DE TRESORERIA SOCIETAT ESPORTIVA MUNICIPAL DE MÓRA D’EBRE, S.L. 
 
 

Banc Núm. Compte Bancari Saldo 
Catalunya Caixa  2013-3057-51-0210251912 2.501,96 

Banc Santander  0049-2513-35-2114024858 241,81 

Caixa Corporació  120,73 

Total Bancs i Caixes:  2.864,50 
 

 

 

 

Joan Piñol Mora                      Sixte Melchor Gimenez                            Dora Fornós Clúa 

 

Alcalde                                       Tresorer                    Secretaria – interventora accidental 

 

 

 

Móra d’ Ebre, 12 de juny de 2015 
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DILIGENCIA: 
 

Per a fer constar que els saldos bancaris de l’entitat Caixa d’Estalvis i Pensions, son les dades que 

dona la banca electrònica, ja que malgrat que s’han demanat formalment, els certificats bancaris no 

han estat emesos. Així mateix fer constar que el certificat del Banc Popular és amb data 11 de juny 

ja que l’entitat ens ha comunicat que no pot emetre el certificat del dia 12 fins el proper dilluns. 

 

Móra d’Ebre, 12 de juny de 2015” 

 
 
Un cop   acreditada per tots/es  els regidors/es  la seva personalitat , es comprova el nombre 

d’assistents i s’anuncia per la  Secretària  General,  que  existeix  el   quòrum  suficient  per  a  la 
celebració de  la sessió. 
 
La secretaria i informa que tots els regidors electes han formulat les declaracions referides en 
l’art 75.7 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i que s’han 
presentat a la secretaria de l’Ajuntament. 
 
Acte seguit i a fi  de  formar  la Mesa d’edat,  la senyora  Secretària invita  a  les  senyores  
Montserrat Torres Prades i María Rodríguez Grau que ocupin el seients; ambdues regidores 
acrediten  la seva personalitat,  assumint,  acte  seguit,    la  Presidència de   la  Mesa  la 
primera d’elles. 
 
A  continuació pren  la  paraula  la  Presidenta  de la Mesa  d’edat, senyora Montserrat Torres 
Prades declarant oberta la sessió per a la constitució de  l’Ajuntament  de  Móra d’Ebre, i diu si 
existeix algun Regidor o Regidora a qui afecti  alguna de  les causes d’incompatibilitat previstes 
per la Llei  Orgànica del  Règim Electoral General en els seus articles 202 i 203,  i altra legislació 
concordant, ho ha de  manifestar en aquest moment;  

 
Seguidament,  no havent  cap  Regidor ni Regidora afectat  per causa d’incompatibilitat,  
procedeix a la lectura de  la fórmula legal de  jurament o  promesa d’acatament de  la Constitució 
legalment exigit,   
 

“Jureu  o   prometeu  per  la  vostra  consciència  i  honor  complir fidelment  les  
obligacions del  càrrec  de  Regidor o   Regidora  de l'Ajuntament  de  Móra d’Ebre,  
amb lleialtat  al  Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya?." 
 

A aquesta fórmula  tots els Regidors i Regidores electes, els quals han de  respondre; 
 
“Sí, ho juro” o “Sí, ho prometo” 
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La  senyora María Rodriguez Grau ,    va  cridant de forma individualitzada i per ordre alfabètic 
als Regidors i Regidores  d’un en un, emeten el seu jurament  o   promesa  de    respecte  a  la  
Constitució  i   a  l’Estatut d’Autonomia de  Catalunya, de  la manera següent: 

 
 

Sra. Cinta Agne Sabate, Si, ho prometo per imperatiu legal  
Sra. Monica Amoros Gurrera, Si, ho prometo per imperatiu legal  
Sr. Alex de la Guia Fernandez, Si, ho prometo per imperatiu legal  
Sra. Dolors Gurrera Romo, Si, ho prometo per imperatiu legal  
Sra. Montserrat Latorre Pasanau, Si, ho prometo per imperatiu legal  
Sr. Francisco M. Launes Andilla, Si, ho prometo  
Sr. Sixte Melchor Gimenez Si, ho prometo per imperatiu legal 
Sr. Raul Olivan Gallardo, Si, ho prometo per imperatiu legal 
Sra. Monserrat Pineda Gimenez, Si, ho prometo per imperatiu legal 
Sr. Joan Piñol Mora, Si, ho prometo per imperatiu legal 
Sr. Julio Roca Font, Si, ho prometo  
 

A continuació emet el jurament o promesa la Sra. Maria Rodríguez Grau : Si, ho prometo per imperatiu 
legal, i per últim ho fa la sra. Montserrat Torres Prades : Si, ho prometo per imperatiu legal 
 
Seguidament  la  Presidenta   de  la  Mesa  d’edat,   senyora  Montserrat Torres Prades, declara 

constituït el nou Ajuntament assenyalant que tot seguit es procedirà a l’elecció  d’Alcalde o  Alcaldessa  
de  la Ciutat, per la qual cosa té la paraula  la senyora Secretària, amb  l’objecte  d’explicar  el  
procediment d’elecció d’aquest. 

 
Pren la paraula  la senyora Secretària, manifestant que tot seguit es procedirà a l’elecció del  nou Alcalde 
o Alcaldessa, en conformitat amb el  procediment previst per l’article 196 de  la Llei Orgànica del  Règim 
Electoral General, mitjançant  la formulació de  votació a ma alçada tal com s’ha acordat amb tots els 
electes, sent escollit Alcalde o Alcaldessa el candidat o candidata que obtingui la majoria absoluta en la 
primera  votació o, en  el  seu defecte,  qui encapçali la llista més votada en les passades eleccions. 

 
Poden ser candidats  tots els Regidors i Regidores que encapçalin les seves corresponents llistes. 

 

Després d’això,  la Presidenta  de la Mesa d’edat,  fa la pregunta següent: 

 
Quins  Regidors i  Regidores que encapçalen  les seves corresponents llistes presenten candidatura?. 

 
Continua amb l’ús  de  la paraula  la Presidenta de la Mesa d’edat, senyora Montserrat Torres Prades, 
manifestant que  donarà la paraula als Portaveus dels diferents grups; així doncs, 
 
El Portaveu de  Convergència i Unió (CiU) el sr.  Joan Piñol Mora i manifesta que ell mateix serà el 
candidat. 
 

La   portaveu d’IERC-AM, la sra. Cinta Agné Sabaté, manifesta que el seu Grup no presenta  candidatura 
 
La portaveu  del PSC-CP, sra. Dolors Gurrera Romo manifesta que  el   seu  Grup no presenta  
candidatura . 
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Finalment  el Portaveu del  Partit Popular (PP) sr. Francesc Launes Andilla,  manifesta que  el   seu  
Grup no presenta  candidatura. 
 
Després d’això,  la Presidenta  de  la Mesa d’edat,  diu que queda proclamada  la següent  candidatura: 
 
Sr. Joan Piñol Mora de CiU 
 
La Presidenta de la Mesa d’edat, manifesta que tot seguit tindrà  lloc la votació;  demana que aixequi la 
ma  qui voti a favor de la candidatura presentada per CiU i el seu cap de llista sr. Joan Piñol Mora  i 
resulta el següent: 
 

•  Vots a favor : 8  dels representants de CiU i del PP 

•   Abstencions: 5 dels representants de ERC-AM i PSC –CP 
 
 

Continua amb l’ús  de  la paraula  la Presidenta de la Mesa d’edat, senyora Montserrat Torres Prades ,i  

proclama  Alcalde de l’Ajuntament  el sr. Joan Piñol Mora pregant que es dirigeixi a la Mesa i fent-li la 
següent pregunta: 

 
 

“Accepta    vostè   el   càrrec  d’Alcalde    de    la  població de Móra d’Ebre?” 
 

La qual és contestada de  forma  afirmativa  pel  senyor Joan Piñol Mora. 

 
A la vista d’això,  la senyora Presidenta dona  la lectura de  la fórmula de  jurament mesa d’acatament a 
la Constitució. 

 
 
"Jureu  o   prometeu  per  la  vostra  consciència  i  honor  complir fidelment les obligacions 
del càrrec d’Alcalde de Móra d’Ebre,   amb  lleialtat  al  Rei,  i  respectar  i  fer respectar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?." 
 

 
 

A  continuació  l’Alcalde  electe,  senyor Joan Piñol Mora, emet  la  seva  promesa  de   respecte  a  la  
Constitució i  a  l’Estatut d’Autonomia de  Catalunya, mitjançant la manifestació següent: 

 
 
 

"Sí, ho prometo" 
 
 
 

Després  d’això  la  Presidenta  de  la  Mesa d’edat,    convida al senyor Alcalde  a ocupar la Presidència, 
moment  a  comptar  del    qual   queda   dissolta   la  Mesa  d’edat,   i s’incorporen les Regidores 
senyores Montserrat Torres Prades i Maria Rodriguez Grau als seus respectius llocs.. 

 

Acte  seguit  el   senyor  alcalde  dóna la benvinguda a tots els regidors, i  als que s’incorporen per 
primera vegada els  fa entrega d’un insígnia de l’Ajuntament: 
 

sra. Cinta Agné Sabaté,  sra, Monica Amorós Gurrera, sr. Alec de la Guia Fernandez, sra. Montserrat 
Latorre Pasanau, sr. Raul Olivan Gallardo i sra. Maria Rodriguez Grau. 
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L’Alcalde dona la paraula als representants dels grups municipals, i comença pel representant del 
Partit Popular sr. Francisco Launes Andilla, que manifesta:  

 
“Bon dia a tothom, moltes gràcies per l’assistència, moltes gràcies per com han anat les 
votacions, I nosaltres,  des del nostre partit, que tinc l’honor de representar, hem donat 
suport a la candidatura de l’Alcalde perquè creiem que això ho ha volgut la població. Al ser 
la formació més votada jo crec que es mereixia el nostre suport. A part d’això, espero que 
ho facin amb la dignitat amb la que ho han fet fins ara. Moltes gràcies” 

 
L’Alcalde dona la paraula a la representant del Partit Socialista de Catalunya, sra. Dolors Gurrera Romo, 
que diu: 

 
“Bon dia a tothom, i en primer lloc, doncs, felicitar al nou equip de govern, al sr. Joan Piñol  , als 
regidors que continuen i als que s’incorporen avui per primera vegada tant de l’equip de govern 
com de l’oposició. 
 
Permeteu-me que aprofiti l’ocasió per agrair la confiança de les persones que ens van votar i 
que ens han permès a la Montse i a mi, pues avui estar aquí i formar part del consistori.  
 
Nosaltres, continuarem a l’oposició i  seguirem vetllant els interessos dels ciutadans i 
ciutadanes de Móra d’Ebre, que és el nostre principal objectiu, i volem fer una oposició seriosa, 
responsable, però volem que també sigui exigent, i esperem i confiem en que aquest equip de 
govern porti a terme les seves promeses i sigui honest i transparent en les seves accions. Si és 
així podran comptar amb la nostra disponibilitat i la nostra cooperació en els temes que 
considerem bons per la població de Móra d’Ebre. Gràcies i bon dia a tothom.” 
 

L’Alcalde dona la paraula a la representant d’Esquerra Republicana de Catalunya, sra. Cinta Agné 
Sabaté, que manifesta:  
 

“Bon dia a tots, sr. alcalde, senyores i senyors regidors, veïns i veïnes del poble, m’agradaria 
començar donant les gràcies a tots els companys de la nostra llista d’Esquerra de Móra d’Ebre, 
pels moments viscuts i compartits en aquesta campanya, així com també a totes les persones 
que han format part del nostre ampli equip de treball.  
 
Si avui nosaltres tres estem aquí és gràcies a les persones que ens han donat la seva 
confiança per al nostre projecte de “Móra dona per a més”. Farem tot el que estigui a les 
nostres mans per no defraudar-los. Els que ens coneixeu sabeu que som gent de paraula, 
paraula que farem sentir quan faci falta. 
 
Felicitem al grup de Convergència i Unió i al sr. Joan Piñol, que serà el nostre alcalde durant 
els propers quatre anys. Els agraïm els seu oferiment d’entrar al govern, però donada la 
majoria de Convergència, aquesta vegada, Esquerra de Móra d’Ebre ha decidit mantenir-nos 
en l’oposició, donant suport a totes les accions de govern que siguin en benefici del nostre 
poble.  
 
Així mateix, advoquem pel diàleg permanent, la transparència, i perquè les nostres propostes 
siguin escoltades pel nou equip de govern. És per això que la voluntat de fer una oposició 
honesta, col·laborativa i ètica que els regidors d’Esquerra ens hem abstingut en l’elecció de 
l’Alcalde.  
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Voldria també fer una reflexió sobre l’abstenció de les passades eleccions: un 36% de la 
població del nostre poble, dels nostres veïns, es van quedar a casa, en una de les eleccions 
que hauria de ser més propera a nosaltres. Els representants del poble tenen que fer un debat 
seriós sobre aquesta manca d’interès, i obrir les vies de participació i transparència municipal 
per fer un nou Ajuntament més proper a la nostra gent, i que la política sigui realment una 
vocació de servei a la gent del nostre poble.  
 
La Mònica, l’Àlex i jo mateixa treballarem pel benestar dels nostres veïns amb moltes ganes, 
amb dedicació i esforç, i amb el desig d’estar a l’alçada d’aquest nou repte tant il·lusionant per 
tots nosaltres. Moltes gràcies. 
 
I per últim, fidels als compromisos signats per tota la nostra llista amb l’Assemblea Nacional 
Catalana, se’ns ha fet arribar per part de l’Assemblea Local del nostre poble (allí en teniu uns 
quants) un escrit de la campanya de l’Associació de Municipis per la Independència, l’AMI, de 
la qual en forma part el nostre Ajuntament de Móra d’Ebre, i us passo a llegir, en nom meu i el 
dels vostres regidors i companys d’Esquerra de Móra d’Ebre. I diu així: 
 

“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto i restem a 
disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres 
institucions, l’Estat Català, Lliure I Sobirà”. 
 

Moltes gràcies” 
 

L’Alcalde dona la paraula al representant de Convergència i Unió, sr. Sixte Melchor Giménez, que 
manifesta: 
 

“Bon dia, primer que res voldria donar les gràcies a tots els morencs i morenques que ens han 
donat l’oportunitat de seguir dins de l’equip de govern d’aquesta població, i poder seguir 
treballant pel poble des del govern; donar les gràcies i felicitar als nous regidors. Donar les 
gràcies perquè han donat una oportunitat  per poder treballar per Móra d’Ebre, i felicitar-los i 
donar-los l’enhorabona perquè, al meu entendre, estar en aquest costat de taula és un privilegi 
i és un honor.  
 
També voldria i  m’agradaria poder parlar de la campanya electoral satisfactòriament,  però ho 
sento, no ho puc fer, ja que ni com a membre d’un grup municipal ni  com a polític ni com a 
persona  puc admetre segons quines coses i és que es falti i es menyspreï a persones que 
formem part de la candidatura, en aquest cas a l’alcalde i en conseqüència la campanya no la 
donaria per bona. 
 
I després ja, com a representant del Grup, dir que, a l’igual que hem estat aquests quatre anys 
donant suport a l’AMI, seguirem donant suport a l’AMI per exercir l’autodeterminació del nostre 
poble i proclamar, junt amb totes les nostres institucions, l’Estat Català lliure i sobirà. Gràcies.” 
 

Pren la paraula l’Alcalde, que manifesta: 
 



 
 

Pça. de Baix, 1 
43740 Móra d’Ebre        

 

Cif núm. P 4309400 B       
 

 
   Secretaria 

 

  

 

 
Tel.  977 40 00 12        
Fax 977 40 09 55       

e-mail  ajuntament@moradebre.cat 
http://www.moradebre.cat 

9 

“Si em permeteu, per acabar l’acte m’agradaria dir unes paraules com a Alcalde recentment 
nomenat. 
 
Primer que res crec que és molt just i que no pot ser d’una altra manera, donar reconeixement i 
unes paraules adreçades a tots aquells regidors que avui no han pres possessió, que han deixat 
de formar part de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, però que aquests quatre anys han estat, tant se 
val al govern com a l’oposició, treballant des de les seves respectives posicions pel futur de Móra 
d’Ebre i per intentar, entre tots, fer un poble, si més no, més agradable i més a l’abast de tothom. 
En aquest sentit, per tant, us demanaria que tinguéssim un petit reconeixement i un aplaudiment 
a tota aquesta gent que ha deixat de ser regidor i que, per tant, penso que val la pena que tinguin 
aquest aplaudiment. 
 
D’altra banda, ho he fet de forma individual quan he entregat els pins, però no a tots, per tant, vull 
fer també extensiva la meva felicitació a tota la nova corporació que avui prenem possessió. 
Penso que, ho apuntava el company Sixte en el seu parlament, la veritat és que poder formar 
part del consistori del teu poble crec que és un honor i és una experiència gratificant que crec 
que hi ha molta gent que es perd, però que lamentablement no saben el que es perden, perquè 
si que he de dir que és molt dur, si que has de fer molts d’esforços però, realment, també hi han 
estones molt gratificants i, sobretot, el que hi ha és un moment que, penso, culminant quan 
realment, insisteixo, independentment de que estiguis al govern o estiguis a l’oposició, quan 
realment veus que el teu municipi se’n surt i que el teu municipi, d’alguna manera va endavant. 
 
Per tant, doncs, l’enhorabona i la benvinguda a tots els regidors que formarem aquest nou 
consistori. 
 
Deia que jo recordo fa quatre anys, en aquest mateix acte, quan vaig prendre possessió, que 
difícilment en aquell moment em podia imaginar estar prenent possessió avui, ni  tampoc com a 
Alcalde ,perquè és cert que quan jo em vaig presentar la intenció meva no era fer una legislatura 
molt llarga.  
 
La veritat és que les coses han anat d’una altra manera, l’escalf de la gent, el suport dels 
companys, les coses s’han anat encarant. La situació sociopolítica que estem vivint, al final tot un 
seguit de qüestions que et fan replantejar la vida i que, d’alguna manera, havia un moment en 
que has de prendre una decisió. En aquest sentit, en aquests moments em sento molt satisfet i 
molt orgullós de la decisió que vaig prendre, la de posposar incorporar-me de nou a la meva vida 
professional i continuar quatre anys més al capdavant de l’Ajuntament de Móra d’Ebre si 
l’electorat de Móra d’Ebre així ho permetia. 
 
En aquest cas, doncs, vull aprofitar també l’avinentesa per agrair a tota la població de Móra 
d’Ebre, i molt especialment a aquells que ens han fet confiança explícita el vint-i-quatre de maig i 
ens han atorgat la seva confiança que ens ha permès estar aquí i composar aquest nou govern. 
 
La veritat és que vistos els resultats electorals que hi han hagut arreu del país, a la comarca, a 
les terres de l’Ebre, en definitiva, a tot arreu, estem molt satisfets d’haver aconseguit el resultat 
electoral que hem aconseguit. Un de cada dos vots que es van emetre a Móra d’Ebre van anar a 
la nostra formació política, la qual cosa vol dir que més de la meitat de la gent que va votar va 
optar per nosaltres, i això cal tenir-ho present, sobretot a futur, a l’hora de marcar quin es el camí 
que ha d’emprendre el nostre municipi.  
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En aquest sentit, això us deia que és motiu de goig, és motiu d’orgull, no ens hem d’amagar, 
estem satisfets de que aquest resultat ens hagi permès obtenir la majoria absoluta, però, més 
enllà de l’alegria, més enllà de la fal·lera pròpia d’aquest vint-i-quatre de maig a les 10:00 de la 
nit, quan em truquen i em donen els  resultats, en aquests moments tot són celebracions, tot 
són felicitacions, això és una cosa que és pròpia, però penso que ara ja han passat 
pràcticament quinze dies des d’aquella data i això ens ha permès novament, no només a mi  si 
no també als meus companys que formen l’equip de govern fer una reflexió profunda sobre 
això. En aquest sentit us vull transmetre que la nostra reflexió és el fet que, evidentment estem 
molt satisfets i molt contents de suport que hem aconseguit a nivell de l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre, però que també cal fer una lectura molt clara. Hem de tenir molt clar que aquest suport 
significa una cosa que hem de saber llegir. I és que la gent ens ha donat la seva confiança 
perquè entenen que aquests darrers quatre anys les coses s’han fet més o menys bé. Per tant, 
això vol dir que ens hem posat el llistó molt més amunt, que no podem baixar la guàrdia, que, 
d’alguna manera, hem d’estar atents a tot el que succeeixi i hem d’estar permanentment en 
guàrdia per no baixar de cap de les maneres el ritme i  el nivell de treball i de resolució que 
hem obtingut  aquest quatre anys. 
 
Per tant, aquest és el meu missatge principal en aquest discurs de presa de possessió. Jo el 
que vull transmetre avui en nom propi però també en nom dels meus companys de l’equip de 
govern és que n’hem fet la lectura, que agraïm molt aquest resultat, però que fem una lectura 
claríssima: no defallirem, tindrem el nivell ben alt, el continuarem mantenint el més alt possible 
per a que el poble de Móra d’Ebre, com no pot ser d’un altra manera, sigui capdavanter, no 
només a la Ribera d’Ebre sinó també dins de les Terres de l’Ebre. 
 
Moltíssimes gràcies”. 

 
Efectuades  les  anteriors  intervencions,  el  senyor  Alcalde  aixeca  la sessió quan són les dotze hores 
i cinquanta minuts, de  la qual s’estén la present acta, que jo, la Secretària, certifico 

 
 
 


