
 

 

 

 

  
  

MOCIÓ D’ERC-MD PER TAL QUE L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
FORMALITZI ELS TRÀMITS DE CESSIÓ EN FAVOR DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA DEL CARRER 1 D'OCTUBRE I INSTAR AL SEU 
ARRANJAMENT 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la regidora del grup 

municipal d’ERC-MD Sra. Laura Fabra Verge, procedeix a la lectura de la 

moció 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 
 
El ple de l’Ajuntament de Deltebre de data 7 de novembre de 2008 va acordar 
la cessió a la Generalitat de Catalunya del carrer Girona (actual carrer 1 
d’Octubre) a canvi de cessió de vials seus. Una carretera estratègica, que des 
de 2006 comunica els municipis de Deltebre i Sant Jaume d’Enveja a través del 
Pont Lo Passador i que s’ha convertit en la via estratègica que comunica 
ambdós parts del Delta. A més, aquest tram encaixa en els diversos projectes 
d’anelles viaries del Delta. Des de la inauguració del Pont Lo Passador i 
obertura gradual del poble al riu, la vorera lateral que acompanya aquesta 
carretera des de la seva construcció i en el tram que va des de la carretera TV-
3454 fins al carrer Jaume I el Conqueridor, ha vist augmentar de forma 
considerable el tràfic de peatons. A més, la proximitat amb l’Institut de Deltebre 
fa que  molts estudiants del municipi utilitzin aquestes voreres per anar a 
classe. Aquesta vorera, presenta des de fa molts anys un estat deplorable de la 
seva calçada, conseqüència de la plantació d’una espècie d’arbres amb unes 
arrels que amb el pas dels anys han sobreeixit a la vorera convertint en una 
suma d’obstacles que posen en risc constant la integritat física dels vianants. 
Des de l’any 2008 fins avui dia, l’Ajuntament de Deltebre no ha formalitzat els 
tràmits de cessió del carrer Girona (actualment 1 d’Octubre) a favor de l’actual 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i per tant  
El manteniment d’aquesta via correspon efectuar-lo a l’Ajuntament de Deltebre 
en tant en quan a dia d’avui és el titular. Per totes aquestes raons proposem al 
ple l’adopció dels següents, 
 
ACORDS 
 
Primer.- Formalitzar de forma immediata els tràmits de cessió del carrer Girona 
(actualment 1 d’octubre) a favor de l’actual Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
 
Segon.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i concretament a la Direcció General de Carreteres, que un cop 
formalitzada la cessió del carrer, inici l’arranjament del tram de vorera 



 

 

esmentat, pel risc que suposa i per la imatge negativa que comporta pel nostra 
municipi. 
 
Tercer.- Sol·licitar, que un cop realitzada la cessió del carrer a la Generalitat 
l’ajuntament de Deltebre pugui participar en l’elaboració del projecte, ja que és 
una de les artèries principals del nostre nucli urbà. Un projecte que hauria de 
contemplar l’arranjament de voreres, canvi de la il·luminació, la substitució dels 
arbres existents per una altra tipologia i espais de lleure, l’adaptabilitat per a 
persones amb dificultats de mobilitat i un carril bici que connecti amb el passeig 
del riu. 
 
Quart.- Instar a l’Ajuntament de Deltebre i a la propera administració competent 
que mentre no s’iniciïn les obres d’arranjament, s’adverteixi als vianants del risc 
evident per poder passejar amb tota normalitat. 
 
Cinquè.-  Notificar aquest acord a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General de Carreteres i als Serveis 
Territorials de Territori i Sostenibilitat a les Terres de l’Ebre. 
 
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 
d’abstenció a 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 en contra de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta NO quedant aprovada per majoria absoluta, amb onze vots en contra 
de Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos 
Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro 
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu 
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (ED-
Junts, Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts), un 
vot d’abstenció d’Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i cinc vots a favor de Joan Alginet 
Aliau (ERC-MD-AM), Laura Fabra Verge (ERC-MD-AM), Rafa Flores Andreu 
(ERC-MD-AM), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD-AM), Juan Carlos Bel Carbó 
(ERC-MD-AM). 


