
 

 

 

 

 
MOCIÓ D'ERC-MD PER IMPULSAR UN PLA MUNICIPAL D'ESTALVI I 
REGULACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Carlos Bel carbó, 
portaveu suplent 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 
 
L’aigua és el principal elements per a la vida, cal tenir present que ha estat, des 
de sempre, el principal factor del desenvolupament social de la humanitat, sent 
l’autèntic motor del progrés i el creixement econòmic de la nostra societat tal 
com avui la coneixem. 
 
Per aquest motiu, cap posar en valor els recursos hídric dels quals disposa el 
nostre municipi en tots els àmbits, i mostrar el més ampli compromís per 
preservar-los i protegir-los des del propi Ajuntament, amb totes les eines que 
siguin possibles, per garantir des de l’aigua de reg agrícola fins a la qualitat de 
l’aigua de les nostres platges, passant per l’aigua d’ús industrial i, evidentment, 
l’aigua de boca. 
 
Tot i que la responsabilitat principal recau sobre la Generalitat de Catalunya, 
que gestiona els recursos hídrics del país, a través de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, i del govern d’Espanya, mitjançant la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre, no es pot ignorar la capacitat d’incidir dels ajuntaments en els usos que 
se’n fa dels mateixos per part de la població, així com els convenis 
supramunicipals, que permeten gestionar de forma més enfocada els recursos 
de cada territori. 
 
Per tots aquests motius, demanem que es debati i passi a aprovació del Ple de 
la Corporació municipal els següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Impulsar un Pla Municipal d’Aigües, elaborat per experts en 
col·laboració amb tècnics municipals, en el que s’estudiï la possibilitat de 
desenvolupar, entre d’altres, els següents elements: 
 

- Campanya de conscienciació i estalvi d’aigua potable entre la població 
de Deltebre. 

- Distribució entre la població d’estris que afavoreixin l’estalvi, com per 
exemple, reguladors de cabal per a les aixetes. 

- Segregació i adaptació de la totalitat de la xarxa de reg de parcs i jardins 
públics, amb l’objectiu d’utilitzar aigua reciclada en els espais i 



 

 

equipaments públics, tant els existents com els de nova creació. Pel que 
fa al tema del reg seria convenient buscar pous fora d’ús o nivells 
freàtics que permetin extraure aigua en continu i desprès d’haver 
procedir a la cloració. 

- Implantació en cada edifici públic, actual o de nova construcció, de 
reutilització de l’aigua que compleixin amb els criteris d’eficiència i 
respecte ecològic. 

 
SEGON.- Si escau, crear una nova Ordenança Municipal de l’Aigua, on es 
recullin tots aquells aspectes i conclusions del Pla Municipal d’Aigües que 
necessiten ser regulats per a la seva aplicació amb màximes garanties. 
 
TERCER.- Promoure en totes aquelles entitats, associacions, consorcis i 
d’altres, on l’Ajuntament de Deltebre pugui tenir presència, la cultura de l’estalvi 
de l’aigua i la reutilització de les aigües reciclades com a opció prioritària. 
 
No obstant això, el ple acordarà el que escaigui. 
 
Deltebre, octubre 2020. Sgt. Joan Alginet Aliau. Portaveu d’ERC-Més Deltebre. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 

proposta, la qual NO s’aprova 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),  i 

sis vots a favor de Joan Alginet Aliau (ERC-MD),  Laura Fabra Verge (ERC-

MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD), 

Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i Aleix Ferré Ribes (SD-CP).  

 
 

 

 


