
 

 

 

 

  

MOCIÓ D'ERC-MÉS DELTEBRE PER TAL DE DONAR COMPLIMENT A LA 
MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’UNA XARXA D’HORTS SOCIALS APROVADA 
PEL PLE DE DATA 15/10/2015  
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Carlos Bel Carbó, 
regidor del grup municipal d’ERC-MD procedeix a la lectura de la moció 
següent: 
 
“Qui subscriu, el grup municipal d’ERC-Més 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 municipal del 15 d’octubre de 2015 va aprovar per unanimitat de tots els 
grups municipals (CDC, Compromís d’Esquerres, ERC, PP i la CUP) una moció 
de la Candidatura d’Unitat Popular per tal de crear una xarxa d’horts socials. 
Aquella iniciativa, aprovada per unanimitat dels grups municipals, mai la va 
posar en marxa el govern del PDCAT ni la passada legislatura ni aquesta. 
 
Aquella moció expressava la voluntat de crear una xarxa d’horts com una 
oportunitat de dur a terme polítiques de millora de la situació econòmica que 
vivim, que al mateix temps fomentessin la participació de la ciutadania i els 
valors de l’ecologia. També com aportació de valors pedagògics, terapèutics i 
socials i que podien ser una via d’abastament pels col·lectius d’aturats o 
persones amb pocs ingressos o amb risc d’exclusió social. La moció posava 
exemples de municipis com ara Navarcles, Súria, Berga, Torelló, Banyoles, Vic 
o Vilanova i la Geltrú amb experiències de reconversió d’espais urbans 
urbanitzables o rústics en horts socials, que han tingut una gran acceptació per 
part de la ciutadania. Els horts socials –deia la moció de la CUP- contribueixen 
a generar activitat en espais en desús, habitualment en un entorn proper al lloc 
de residència, creant comunitat, alhora que són un element de potenciació dels 
productes ecològics i de proximitat. Es tracta, en definitiva, d’un model de 
desenvolupament sostenible i respectuós amb el territori amb un alt valor social 
per a moltes persones i col·lectius. 
 
Avui, amb les conseqüències derivades pel COVID-19 i les situacions de 
vulnerabilitat social que s’hi puguin generar, està encara més justificada la 
meva imminent posada en marxa. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal d’ERC-Més Deltebre proposa 
al Ple de l’Ajuntament de Deltebre, l’aprovació dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- Donar compliment a l’acord pres el 15 d’octubre de 2015 i impulsar els 
acords que contenia la moció de la CUP 
 



 

 

Segon.- Traslladar aquest acord a la Candidatura d’Unitat Popular i la resta de 
grups municipals que van votar favorablement la moció i a la regidora de sector 
primari. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre (Delta de l’Ebre) juny de 2020. Sgt. Portaveu del grup municipal 
d’ERC-MD.” 
 
Finalitzades les intervencions, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al 
Sr. Aleix Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que posicionament serà a 
favor de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD 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. 
 

 


