
 

 

 

 

 
MOCIÓ D'ERC-MD PER A LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE 
PATRIMONI 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Juan Carlos Bel 

Carbó, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 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 
 
Tot i que Deltebre és un municipi relativament jove, té una llarga trajectòria 
històrica que té el seu origen en la formació del delta de l’Ebre i dels dos nuclis 
de població La Cava i Jesús i Maria, que van donar sentit a la constitució d’un 
municipi independent. 
 
La protecció, la conservació, la investigació i la difusió del coneixement del 
patrimoni cultural és una de les obligacions fonamentals que tenen els poders 
públics. 
 
L’Ajuntament de Deltebre és el responsable últim de vetllar pel patrimoni de la 
comunitat, de la seva interpretació per a les generacions actuals i la seva 
conservació per a les generacions futures. El patrimoni d’un poble constitueix el 
testimoni de la seva trajectòria històrica i d’identitat. És en aquest marc, i per tal 
de preservar el patrimoni del nostre poble i els seus valors, que seguint 
l’exemple d’altres municipis de Catalunya que ja fa anys, es constitueixi la 
Comissió Municipal de Patrimoni com a òrgan consultiu entorn de les 
actuacions que es duen a terme en béns inclosos en el catàleg de béns 
protegits o amb d’altres amb un clar interès patrimonial. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana proposta al 
Ple d’aquest ajuntament l’aprovació del següent ACORD: 
 
Constituir la Comissió Municipal de Patrimoni de Deltebre i elaborar una 
proposta de reglament dintre del primer semestre del 2021. 
 
No obstant això, el ple acordarà el que sigui oportú. 
 
Deltebre, febrer de 2021.- Joan Alginet Aliau.-Portaveu del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-Més Deltebre a l’ajuntament de 
Deltebre.” 
 
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) i 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) i 

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

 

 

 


