
 

 

 

 

 
MOCIO PER INSTAR A LES COMPANYIES ELÈCTRIQUES A LA RETIRADA 
PROGRESSIVA DE LES LINEES DE MITJA I ALTA TENSIÓ QUE PASSEN 
AÈREES PEL MUNICIPI DE DELTEBRE A COST ZERO PEL VEÏNS I PEL 
MUNICIPI 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el regidor del grup 

municipal d’ERC-MD Sr. Carlos Bel Carbó, procedeix a la lectura en la seva 

part bastant de la proposta següent: 

“Qui subscriu, grup municipal d’ERC-Més Deltebre a l’ajuntament de Deltebre 
en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la 
Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Actualment dins del nucli urbà de Deltebre hi ha kilòmetres de línia de mitja i 
alta tensió aèria mitjançant pals de fusta, suports metàl.lics i conversions aèries 
subterrànies amb manca de proteccions de seguretat. Línies, que en alguns 
casos es va fer l’estesa fa més de 80 anys, sense permís dels propietaris i 
sense cap compensació per a les propietats afectades. Degut a la evolució 
tècnica de les xarxes de distribució i per millorar la qualitat del servei i per 
seguretat elèctrica i vial, moltes s’han anat soterrant amb els anys, però encara 
queden les de mitja tensió en tot el seu tram. 
 
Durant el transcurs de la passada legislatura, des de l’equip de govern del 
PDeCat es va impulsar el soterrament de les línies de mitja tensió aèries dintre 
del casc urbà. Fent efectiu el soterrament de línia en el tram comprés entre el 
carrer Joan XXIII fins al centre de transformació del carrer Miguel de Unamuno i 
des d’aquest mateix centre fins al Canalet, on el cost de l’obra del soterrament 
de la xarxa de mitja tensió va anar a càrrec de les veïnes i veïns afectats 
mitjançant contribucions especials i per part de l’Ajuntament De Deltebre. Una 
obra que va durar quasi tres anys i que va culminar amb l’enderroc de l’estació 
transformadora a pocs dies de les eleccions municipals. 
 
Posteriorment a la línia elèctrica del carrer Miguel de Unamuno, a la resta de 
zones del municipi afectades pel pas d’aquestes línies, es va realitzar un 
procés de participació ciutadana entre les veïnes i veïns de l’ajuntament, 
indicant únicament dos opcions: si es volien retirar, amb el conseqüent cost 
pels veïns o si no es volien retirar. 
 
En aquest últim supòsit, no s’oferia cap alternativa als i les veïnes afectats. 
 
El resultat va ser el següent: 
 

- En el tram entre el carrer Aube i el carrer Joan XXIII, la ciutadania va 
decidir no retirar la línia. 

- Entre la zona entre el carrer Sant Lluís i carrer la Pau, la ciutadania va 
decidir retirar la línia. 



 

 

- Entre el carrer Balmes i el carrer Sant Sebastià, la ciutadania va decidir 
no retirar la línia. 

 
Desprès de diverses reunions informatives entre l’ajuntament i les veïnes i 
veïns afectats, i pel context electoral municipal, es va decidir aplaçar el 
soterrament de la xarxa sense oferir cap solució ni sense cap calendari de 
retirada o de solució a les propietats afectades. 
 
Per altra banda, la companyia de distribució elèctrica va soterrar durant aquest 
context un tram de línia aèria de mitja tensió dintre el casc urbà, concretament 
en el tram de la TV-3454 i el carrer Recinte Festiu sense cap cost per als 
propietaris afectats. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Més Deltebre a l’ajuntament de Deltebre proposa l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Es sol.liciti a les companyies de distribució un pla d’actuació urgent 
per soterrar gradualment les línies de mitja i alta tensió dins de nucli urbà per 
les molèsties suposades a la ciutadania durant anys i pel perill que suposa a la 
població el fet de tenir encara línies de mitja tensió aèries, on en alguns casos 
manquen mesures de seguretat requerides pel reglament d’alta tensió, i que els 
costos que es generin vagin a càrrec d’aquestes companyies de distribució. 
 
Segon.- Establir un mecanisme de coordinació entre l’ajuntament i les 
empreses elèctriques i entre elles per tal que, en cas d’obertura de les rases en 
algun carrer del nostre municipi, aquesta obra s’utilitzi per procedir al 
soterrament de línies elèctriques de baixa tensió i telecomunicacions, evitant 
duplicitat d’actuacions en voreres i carreteres en les lògiques afectacions que 
aquestes causin. 
 
Tercer.- Establir una Comissió Mixta entre el consistori i les empreses 
d’electricitat i telecomunicacions amb l’objectiu d’identificar quins àmbits tenen 
més condicions i establir un calendari de prioritats a l’hora d’emprendre les 
diferents infraestructures. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a les companyies elèctriques que operen dintre 
el municipi de Deltebre al departament d’Industria de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
No obstant això, el ple acordarà el que sigui oportú. 
Deltebre, octubre de 2019 
 
Sgt. Joan Alginet Aliau.- Portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-Més Deltebre a l’ajuntament de Deltebre i Rafa Flores Andreu.- 
Portaveu adjunt del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Més 
Deltebre a l’ajuntament de Deltebre.” 
 



 

 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 

Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a 

favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM i diu que el 
seu posicionament serà a favor de la proposta. 

 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el 
seu posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit 
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
 


