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BENVOLGUTS RIBA-ROJANES I RIBA-ROJANS,
Us fem arribar a les vostres mans el primer butlletí municipal de la
legislatura 2015-2019, gràcies a la renovació del patrocini que ens
ofereix l’empresa URBASER. El butlletí municipal és una bona eina
de comunicació entre la Corporació i els veïns, que editarem durant
la legislatura amb periodicitat trimestral, per tal de fer-vos arribar
informació de l’Ajuntament, agenda cultural i esportiva, i l’opinió dels
grups polítics que formen part del Ple.
Vull aprofitar aquest espai per agrair-vos la confiança que heu renovat
a un servidor i al seu equip; també per donar la benvinguda als que per
primer cop han pres possessió del càrrec de regidor, gràcies pel vostre
acte de generositat i responsabilitat al servei de l’interès públic.
Iniciem una legislatura amb il·lusió renovada, i amb unes condicions
econòmiques sensiblement millors que les d’ara fa 4 anys, fruit de
les mesures adoptades per l’equip de govern anterior, i els sacrificis
assumits per part de tots. El camí que vam emprendre ara fa 4 anys
comença ara a donar els seus fruits, i permetrà congelar impostos i
recuperar la inversió durant els pròxims 4 anys. Obres com les del carrer
Sequer i l’asfaltat del carrer Major i la plaça de l’Església podran iniciarse abans d’acabar l’any. Mentre que altres obres del programa de govern,
com la restauració de la Garita o la renovació de la calefacció de l’escola
(radiadors i distribució d’aigua) ja s’han iniciat. Tot això és símptoma que
les coses s’han fet bé la legislatura anterior, encapçalats per un equip de
govern jove, que ara compta ja amb l’experiència necessària per tirar el
poble endavant des del primer dia.
Aprofito aquest espai per comunicar-vos que el passat 24 de juny, la
Generalitat de Catalunya i el sector privat, van presentar a Brussel·les
el projecte tècnic de la central hidroelèctrica reversible de Riba-roja –
la Fatarella amb un pressupost de més de 1.000 milions d’euros, per
tal d’aconseguir el 50% del seu cost a través del Pla Juncker. Davant
d’aquesta informació, ja pública, us demano prudència i cautela en
l’aixecament d’expectatives individuals i col·lectives; tot i que no us puc
negar que permet mirar al futur amb major optimisme i esperança. En
el procés de construcció del nou estat català que s’iniciarà després del
27S, una de les estructures d’estat -que assegura la nostra suficiència
energètica- passa per Riba-roja.
Us desitjo que passeu una molt bona Festa Major! Acompanyats dels
vostres familiars i amics ompliu els carrers de rauxa, vivim tots amb
intensitat cada petit moment aquesta gran setmana...
Antonio Suárez Franquet
Alcalde de Riba-roja d’Ebre.

SOUS, DEDICACIÓ I PATRIMONI
DELS NOUS REGIDORS
L’alcalde, Antonio Suárez, i la
regidora de Cultura i Benestar Social,
Montserrat Arbonés, són els dos únics
regidors del Govern Municipal que
tenen assignada una retribució per la
seva dedicació a la institució. En el cas
de l’alcalde la retribució del seu càrrec
és de 18.000 euros bruts anuals,
mentre que la regidora té establert
un sou de 6.725 euros a l’any, també
bruts. La resta de regidors cobraran
per assistència a òrgans col·legiats:
10 euros per al Ple, 200 euros per
Junta de Govern Local, 10 euros per
Comissió Especial de Comptes i 60 per
altres reunions necessàries per exercir
el seu càrrec. Les dietes i despeses
per desplaçament oscil·len entre els
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155,90 euros i els 53,34 euros, i a 0,30
el quilòmetre.
Igualment, els 9 regidors amb
representació a l’Ajuntament han
presentat les seves declaracions de
patrimoni i activitats, dades que han de
ser públiques tal i com estableix la llei
de Transparència, l’aplicació de la qual
ha de fer-se efectiva abans de gener.
A banda, Riba-roja té dos representants
en el Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre, cadascú adscrit al seu grup
polític. Es tracta del cap de l’oposició,
¨
José Luís Aparicio, i de l’alcalde. En el
cas de Suárez forma part del govern
comarcal format per CiU i la FIC.

IMATGE DEL PLE MUNICIPAL. EL PRESSUPOST DE 2015 ES VA APROVAR PER PLE EL PASSAT 16 DE DESEMBRE, AMB ELS VOTS

CONSTITUÏT EL NOU AJUNTAMENT

CIU REPETEIX EN EL GOVERN LOCAL AMB ANTONIO SUÁREZ AL CAPDAVANT I OFERINT UN
PACTE D’UNITAT A L’OPOSICIÓ PER TREBALLAR “AMB GANES I UN ÚNIC INTERÈS: RIBA-ROJA”
Antonio Suárez ha estat proclamat,
per segon cop consecutiu, alcalde
de Riba-roja d’Ebre després que el
seu grup municipal, CiU, guanyés les
eleccions celebrades el passat 24 de
maig. Suárez encapçala el nou govern
format pels regidors Jaume Agustí com
a responsable de l’àrea de Serveis;
Josep Maria Piñol, de Promoció;
Francesc Esteve, d’Educació i Esports;
i Montserrat Arbonès, de Cultura i
Benestar Social (veure quadre adjunt).

COMPOSICIÓ I ORGANIGRAMA
GOVERN I COMPETÈNCIES
GRUP MUNICIPAL NACIONALISTA CiU
ANTONIO SUÁREZ FRANQUET
Alcalde
Cap de Personal, Hisenda, Urbanisme, Salut, Cementeri,
Medi Ambient: ADF, PEIN Riba-roja - Berrús, Xarxa Natura
2000 i Recollida de Residus. Portaveu de CiU. President de la
Comissió Especial de Comptes i de la Mesa de Contractació.

VOLUNTAT DE SUMAR ESFORÇOS

En la seva investidura, l’alcalde va oferir
als joves de Candidatura de Progrés
Municipal (CP) entrar en un govern
d’unitat per treballar “amb ganes i un
únic interès: Riba-roja”, en una crida
oberta a l’oposició per protagonitzar
un relleu en les seves files que permeti
“superar la política dels dos bàndols,
massa sovint poc constructiva”. A
canvi Suárez va oferir “generositat en
el repartiment de carteres i llibertat en
l’acció de govern dels regidors”, però la
proposta no ha prosperat.
En el seu discurs, el cap de l’oposició,
José Luís Aparicio, va coincidir amb
l’alcalde en què “la desunió no beneficia
a ningú” i va anunciar “quatre anys
d’oposició constructiva” amb “un control
ferri” al govern, a qui va acusar d’
afavorir “només a uns pocs”.
El nou Consistori és el resultat de les
eleccions del 24M, a les quals van anar
a votar el 80,99% de riba-rojans amb
dret a vot. Es van comptar 784 vots, dels
quals 18 eren nuls i 31, en blanc. 184
veïns es van abstenir.

440

vots va treure la candidatura
de CiU, el 57,44% del total

295

vots va treure Candidatura
de Progrés, el 38,51%

Patrocina:

JAUME AGUSTÍ AGUILÀ

JOSEP M. PIÑOL ALABART

Primer Tinent d’Alcalde

Tercer Tinent d’Alcalde

Serveis Municipals: Enllumenat
públic, Piscines i xarxa d’aigües i
clavegueram, accés a nuclis, fibra
òptica, Via Pública i camins; Protecció
Civil. Vocal Mesa de Contractació.

Promoció Econòmica: Agricultura,
Indústria, Comerç, Turisme i
Emprenedoria. Representant a
la Taula Comarcal de Turisme
i al Consorci d’Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d’Ebre i Terra
Alta.

FRANCESC ESTEVE LÓPEZ
Segon Tinent d’Alcalde
Educació, Formació, Joventut, Esports,
Participació Ciutadana, Comunicació: TV
local i web. Representant a la ZER i als
consells escolars. Portaveu suplent de
CiU. Vocal Suplent Comissió Especial de
Comptes.

MONTSERRAT ARBONÉS AGUILÀ
Regidora
Cultura i Festes, Benestar Social.
Tresorera. Vocal Comissió Especial de
Comptes.

OPOSICIÓ:
GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA DE PROGRÉS
JOSÉ LUÍS APARICIO ESCORZA

MARIA DEL CARMEN LÓPEZ

Regidor

Regidora

Portaveu de CP. Vocal Comissió
Especial de Comptes. Vocal Mesa de
Contractació.

Vocal Suplent Comissió Especial de
Comptes.

DAVID TORRES GRISO
JÉREMY SÁNCHEZ MORALES
Regidor

Regidor
Portaveu suplent de CP.

*S’estrenen com a regidors Jaume Aguilà de CiU i els dos joves de CP, David
Torres i Jeremy Sánchez. El segon candidat de la llista de PM en les darreres
eleccions, Icar Sanz López, va assistir al Ple però no va prendre possessió
del càrrec, després de renunciar a la seva acta de regidor davant la Junta
Electoral. Així, la cinquena de la llista de CP, Maria del Carmen López
Carrasco, repeteix com a regidora en aquest mandat.

Més informació:

www.riba-roja.cat
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PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL

DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I
ALIANCES SUPRAMUNICIPALS, EIXOS DE GOVERN
EL TANCAMENT DE LA FÀBRICA DE FLIX MARCARÀ UN MANDAT QUE TÉ COM A OBJECTIU MANTENIR
EL BENESTAR SOCIAL, ELS EQUIPAMENTS I EL SUPORT A ENTITATS LOCALS, CULTURA I ESPORTS

La continuïtat en la gestió econòmica
també és un dels compromisos
adquirits pel nou govern, que confia
“recuperar les inversions, garantir
els serveis Socials i, com a mínim,
congelar impostos”. Entre els objectius
del Pla d’Acció Municipal també hi
ha una aposta clara per impulsar el
projecte de Zona Líquida i el coworking
rural, lligat a l’emprenedoria i a l’ús de
les TIC, amb la voluntat de captar nou
teixit empresarial i població. Suárez
també va dedicar part del seu discurs
d’investidura a reafirmar el suport del
govern a les entitats locals, així com a
expressar la prioritat per mantenir els
equipaments i l’aposta per la Cultura,

A qui se li ofereix? Se li ofereix al
grup encapçalat durant 36 anys
per la mateixa persona, que ha
cremat ja 3 futurs caps de llista,
possiblement un quart, ja que el
número 2 de les darreres eleccions
va renunciar a l’acta de regidor
abans de prendre’n possessió.
L’actual cap de l’oposició, que va
dir que no es tornaria a presentar,
és de nou conseller comarcal,
no promociona cap dels seus
nous regidors? Eren les noves
incorporacions d’enguany una
operació de maquillatge?
Qui li ofereix? CiU amb un alcalde
que va ser el número 2 en la
legislatura 2007-2011, a qui se li
va permetre ser el portaveu de
l’oposició i conseller comarcal
gràcies a la generositat del cap de
llista de llavors, i se li va permetre
dissenyar i renovar íntegrament
una candidatura amb tota llibertat,
per acabar sent alcalde gràcies a
la vostra confiança.

Dipòsit Legal: T 761-2014

ASFALTAT DEL CARRER MAJOR I LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA, amb
una inversió de 44.455,52 euros, es fresarà el formigó i es renovarà tot
el paviment.

RENOVACIÓ TOTAL DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓ DE L’ESCOLA,

millora inclosa dins el Pla Especial d’Inversions Municipals (PEIM)
2015 de la Diputació, que subvenciona 23.113 euros dels 23.490,34 del
seu cost. L’empresa Mena Flix ja ha iniciat la primera fase de l’actuació,
aprofitant les vacances escolars.
UN CENTENAR DE VEÏNS ES VAN APLEGAR EL 13 DE JUNY A LA SALA DE PLENS
PER SEGUIR EN DIRECTE LA CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT.

les Arts i els Esports com a símbols
identitaris de Riba-roja.
El nou Govern de Riba-roja d’Ebre
va prendre possessió posant-se “a
disposició del nou Parlament, del
president i del Govern de la Generalitat
que sorgeixin de les eleccions
del 27 de setembre, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble
i proclamar, juntament amb totes
les institucions, l’Estat català, lliure i
sobirà”, tal com proposava l’Associació
de Municipis per la Independència (AMI)
de la qual l’Ajuntament forma part.

“

La continuïtat en
la gestió econòmica
permetrà aquests
pròxims quatre
anys recuperar
les inversions,
garantir els serveis
socials i, com a
mínim, congelar els
impostos.
AGENDA

CP
CiU va oferir al grup de Progrés
entrar en el govern. En una reunió
posterior amb els regidors Torres
i Sánchez se’ls va oferir entrar
a govern amb cartera, despatx i
partida pressupostària, a canvi de
la renúncia de l’acta de regidor
d’Aparicio i López.

l’arranjament de la Plaça del Forn. La inversió prevista és de 159.711,97
euros. L’inici de les obres està previst per abans d’acabar l’any 2015.
Aquesta actuació suposarà “un punt d’inflexió en l’Urbanisme del
municipi, i una aposta definitiva per la recuperació del Nucli Antic”.

RESTAURACIÓ DE LA GARITA, ja adjudicada a l’empresa Highest
Priority, amb un pressupost de 26.901,36€. Les obres estan consolidant
la construcció medieval i l’elevaran un metre ajustant-la a l’alçada
de la documentació històrica de la torre. La Diputació i Cultura de la
Generalitat aporten cadascú una partida de 10.000 euros.

OPINIÓ

QUEDI CLAR QUI OFEREIX I A QUI

MILLORA DEL CARRER SEQUER, amb els dos miradors sobre el riu i

AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI, per dotar-lo de més nínxols, després
que s’hagin adquirit els terrenys en direcció al Camí de les Sorts.

“

El nou Govern té entre els seus reptes
més importants fer front al tancament
definitiu de la planta de clor de la
fàbrica de Flix al llarg d’aquest mandat,
una situació per a la qual l’alcalde de
Riba-roja ja ha avançat “una acció
supramunicipal conjunta amb Flix i
Ascó”. Aquesta aliança amb els pobles
veïns ha de “contribuir a diversificar
l’economia del nord de la Ribera d’Ebre,
facilitar la fixació de teixit empresarial i
generar riquesa i ocupació”. “O anem
junts o ens estavellem junts”, avisa
l’alcalde davant la difícil situació que es
viurà els pròxims anys per la pèrdua de
llocs de treball a la zona.

INVERSIONS PRIORITÀRIES 2015-2019

PROGRÉS PER A RIBA-ROJA
D’EBRE

Aceptamos participar en este
Boletín pese a la limitación del
espacio para nuestro grupo,
lamentamos no poder expresarnos
como corresponde, dando a
conocer nuestras propuestas e
inquietudes, que puedan beneficiar
a Riba-roja. Dicho esto, felicitamos
al equipo de Gobierno por su victoria
en las pasadas elecciones, el
pueblo dio su veredicto votando
mayoritariamente a CiU. Con
este voto el pueblo determinó que
no se ahorrasen 52.000€ al año
en sueldos y asistencias para el
Alcalde y Concejales. Es más,
autorizó al Alcalde a aumentarse
el sueldo a 18.000 al año por
una jornada de 18 h. semanales,
como hizo en el primer Pleno. En
los 4 años de gobierno el ahorro
hubiera sido, con nuestro grupo, de
208.000€, equivalente al préstamo
de 200.000€ pedido por el
ayuntamiento. Además del ahorro
en el combustible de la brigada.
Y los 12.000 de la supresión de la
confección de nóminas, contratos
y Seguridad Social, teniendo
personal capacitado y el programa
de gestión.
No podemos figurar nada más, ya
que nos será suprimido por exceder
lo autorizado, haciendo constar que
son 190 palabras.

Tirada: 550 exemplars

DEL 6 DE JULIOL AL 7
D’AGOST
Casal d’Estiu 2015

De dilluns a divendres, de 10 a 13
hores.
Per a nens d’entre 3 i 14 anys. Inclou
contes, teatre i cançons, activitats
de reforç escolar, combinat amb
esports i jocs tradicionals, sortides
i piscines.
Inscripció oberta a l’Ajuntament.

DEL 6 DE JULIOL AL 6
D’AGOST
Aquagim

ARRANJAMENT DE LA PISTA DE LA SOCIETAT, per adaptar
l’equipament a la normativa vigent, com ja es va fer amb la sala del
cinema el mandat anterior. Pendents de la redacció del projecte.
TRANSFORMACIÓ DE LA LLAR DE JUBILATS EN UN CENTRE DE
DIA PER A LA GENT GRAN, amb la participació de l’Associació de
Jubilats de Riba-roja.
DOTAR DE REG AL MARGE ESQUERRE DEL RIU EBRE, projecte
iniciat i pendent del departament d’Agricultura de la Generalitat.

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’ENERGIA HIDRÀULICA,
promovent la transformació del laboratori hidràulic de l’Enher, com a
atractiu turístic i de promoció dels recursos del municipi.

CREACIÓ D’UNA ZONA D’AUTOCARAVÀNING a l’entrada del poble.
PROJECTE EXECUTIU DE LA CARRETERA ALMATRET I LA
GRANJA amb l’objectiu posat a acabar aquesta legislatura amb el

projecte executiu de la carretera per tal que la seva execució només
estigui pendent de la consecució del finançament.

Més informació: descarrega’t l’eBando al teu telefon mòbil
o entra al web municipal per consultar tots els detalls de
l’agenda i estar ben informa’t!
21 I 23 DE JULIOL

25 DE JULIOL

33è Aplec de Sardanes de Ribaroja d’Ebre
A les 19.30 hores, a la plaça de
l’Església, amb la Cobla Vents de
Riella. Ballada de sardanes i sopar.

7 I 8 D’AGOST

Festes de Santo Domingo

A PARTIR DEL 6 DE JULIOL

Missa solemne i processó

De dilluns a divendres, fins a la
mitjanit.

A la Zona Líquida.

A les 20 hores, pels carrers del barri.

Revetlla popular amb La Banda
del Rio i Doble Cara (gratuït)

A les 19 hores.

Homenatge a Joan Brossa.

PandoraHub Fun! Start-up

A les 12 hores.

Per a majors de 15 anys. Partits
i torneig de diverses disciplines:
pàdel, fútbol, korfbal, bàdminton,
voleibol, tennis, waterpolo...
De dilluns a divendres, de 20 a 22
hores, al Poliesportiu Municipal.

III Festival Poesia des dels
Balcons

DEL 4 AL 9 DE SETEMBRE

Repic de campanes i coets

A partir de les 23 hores.

DEL 17 AL 19 DE JULIOL

DISSENY DEL CARTELL: FERRAN ORTA.

Divendres

DEL 6 DE JULIOL AL 14
D’AGOST

Campionat Multiesportiu d’Estiu

Festes Majors 2015

A les 22 hores, a la plaça de
l’Església.

De 20 a 21 hores, a les Piscines
Municipals.
Cursos de Natació a partir de 3 anys
De 10 a 19 hores, horari segons edat.

Nits d’esports a la fresca

DEL 23 AL 28 D’AGOST

Curs de sardanes

Dissabte
Jocs populars infantils

9 D’AGOST

3 hores de natació “Non stop”
A les Piscines Municipals.

DEL 17 AL 27 D’AGOST

PANDORAHUB. Formació
Emprenedoria
A la Zona Líquida.
Més info: pandorahub.co

Imprimeix: Centre Especial de Treball Jeroni Moragas

DEL 4 AL 6 DE SETEMBRE
IV Riba Rocks Festival

Festival de Música i Art
Més info: riba-rocks.com

9 DE SETEMBRE

Xerrada “Jubilació Activa”, amb la
col·laboració de la Creu Roja
A les 18 hores, a la Zona Líquida.

11 DE SETEMBRE

Diada Nacional de Catalunya

26 DE SETEMBRE

IV Caminada Lluna Plena

Contingut: La Lleonera Comunicació

